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 تنفيذ رذا اإلصدار تم
 لمدراسات االسالمي الدولي المركزمن قبل 
 الزرر. بجامعة  السكانية والبحوث

 
 رو مسؤولية مضمون رذا اإلصدار

 لمدراسات االسالمي الدولي المركز
 الزرر، بجامعة السكانية والبحوث

 عتبر انعكاسا لرؤى االتحاد الوروبي .وال يمكن بأي حال أن ي  
 

 وخالص الشكر لصندوق المم المتحدة لمسكان
 ومشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية لمسكان،

 .بدعم من االتحاد الوروبي
 

 1010/  41>1192   رقم اإليداع:
 ;:>/::>/ ;8;8/ 0 :/0  رقم اإليداع الدولى:



 ~ ج ~
 

محتويات الكتاب
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 السادة الساتذة وأعضاء ريئة التدريس المشاركون في 
 إعداد مباحث مادة التربية السكانية

 
 رئيس جامعة الزرر       أ.د. محمد المحرصاوي 

 -الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية مدير المركز        أ.د. جمال أبو السرور
 لزررجامعة ا

 إبراىيـ صالح اليدىد              رئيس جامعة األزىر األسبؽ

 جامعة األزىر -إبراىيـ عبد الرافع السمدوني       األستاذ بكمية التربية 

 كز الدولي اإلسالمي ء عبد الحميد             األستاذ المتفرغ لمصحة اإلنجابية بالمر أحمد رجا
 األزىر عةجام –والبحوث السكانية  لمدراسات

 أحمد محمد رماح                  أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز الدولي اإلسالمي 
 السكانية جامعة األزىر والبحوث لمدراسات

ولي اإلسالمي أحمد محمد كماؿ فتى              أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز الد
 ىرجامعة األز  -السكانية  لمدراسات والبحوث

 جامعة األزىر -محمد محمد          المدرس بقسـ الحديث وعمومو بكمية أصوؿ الديف  أسامة إبراىيـ

 جامعة األزىر-أميمة فيمي ميدي ابراىيـ          وكيؿ كمية الدراسات اإلنسانية 

–حث متخصص في الدراسات السكانية ودراسات اليجرة أيمف جعفر ُزىري                  با
  األمريكية عةالجام

 –جماؿ أبو السرور                  مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية 
 جامعة األزىر

عة األستاذ المتفرغ بكمية الشريعة والقانوف وعميد كمية الشري  حامد أبو طالب                   
 جامعة األزىر   -والقانوف األسبؽ
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مدرس الفقو بالمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث                 حسيف ىاروف محمد 
 األزىر  جامعة –السكانية 

 ةجامعة القاىر - قتصاد والعمـو السياسيةاالحسيف عبد العزيز حممي            األستاذ المتفرغ بكمية 

  زىرجامعة األ -عميد كمية التربية األسبؽ              اجحشمت عبد الحكـ فر 

 جامعة األزىر -ربيع شعباف عبد العميـ              أستاذ الصحة النفسية بكمية التربية 

                                                                                                                                                                                  جامعة األزىر                                        -رضا أحمد عمي المحمدي           مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 

دولي باحث متخصص في عمـو السكاف والتنمية بالمركز ال رضا عبدالرحمف العربي            
 زىرجامعة األ -لمدراسات والبحوث السكانية  اإلسالمي

 جامعة األزىر - )سابًقا(عميد كمية التجارة فرع البنات       زىيرة عبد الحميد معربة       

 جامعة األزىر –سامح عبدا عبدالقوي متولي       المدرس بقسـ الحديث وعمومو كمية أصوؿ الديف 

 جامعة القاىرة - حصاءكمية الدراسات العميا لعمـو اإلمدرس           سيا أحمد حسف          

لمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات اب أستاذ أمراض النساء والتوليدشكري عبد العظيـ العوضي       
 جامعة األزىر  -انيةوالبحوث السك

ز الدولي اإلسالمي لمركبا أستاذ أمراض النساء والتوليدعادؿ السيد ابراىيـ                
 ىراألز  جامعة -والبحوث السكانية لمدراسات 

 جامعة األزىر -عبد ا عبد الحى  الصاوي       مدرس قانوف المرافعات بكمية الشريعة والقانوف 

عبد ا مبروؾ النجار            األستاذ المتفرغ بكمية الشريعة والقانوف وعميد كمية الدراسات 
 جامعة األزىر - الُعميا األسبؽ

 جامعة األزىر -تاذ تكنولوجيا تعميـ كمية التربية عبد الناصر محمد                  أس

 جامعة األزىر -مدرس تكنولوجيا تعميـ كمية التربية           عبدا موسى عبد الموجود

 ة األزىرجامع -أستاذ الصحة النفسية بكمية التربية  عزت سميماف عبد ا              

 جامعة عيف شمس -العامة بكمية الطب غادة اسامة محمد واصؼ           مدرس الصحة 
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 جامعة األزىر -قسـ الجغرافيا والدراسات اإلنسانية فاطمة محمد سعد                  األستاذ ب

 ليمي  محمود كامؿ                 أستاذ ورئيس قسـ الصحة العامة وطب المجتمع السابؽ 

 جامعة القاىرة –بكمية الطب 

ة وتنمية المجتمع خدمة االجتماعيباحث متخصص في ال       محمد أحمد عمر ىاشـ     
 -اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية بالمركز الدولي 

 جامعة األزىر

لمدراسات  الدولي اإلسالميأستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز                          محمد شحاتو
 جامعة األزىر- السكانية   والبحوث

 جامعة األزىر -العجمي         رئيس قسـ أصوؿ التربية بكمية التربية السالـ  محمد عبد

–رئيس قسـ اإلدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكمية التربية          محمد يوسؼ مرسي نصر
 األزىر جامعة

 جامعة األزىر   -مدرس المساعد بكمية أصوؿ الديف محمود أحمد محمود منصور       ال

 جامعة األزىر -مودة                    أستاذ الصحة النفسية والعصبية بكمية طب ود حمحم 

لمركز الدولي اإلسالمي متفرغ باالأستاذ البحوث البيوطبية مرفت محمود                    
 ىرجامعة األز  –والبحوث السكانية  لمدراسات

 حوث اإلسالميةنظير محمد النظير              أميف عاـ مجمع الب 

نعمت عبدالمطيؼ مشيور       األستاذ المتفرغ لالقتصاد اإلسالمي والمالية اإلسالمية  بكمية  
 األزىر  جامعة –التجارة 

-ب أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكمية الط وجيدة عبد الرحمف أنور          
 جامعة عيف شمس 

  لمساعد بالمركز القومي لمبحوثستاذ عمـ االجتماع االعاؿ نعيـ        أ وفاء سمير عبد

 االجتماعية والجنائية
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 لجنة الصياغة لممادة العممية لمتربية السكانية:

 رئيس جامعة األزىر األسبؽ إبراىيـ صالح اليدىد (ٔ
 اإلسالمي الدولي بالمركز صحة اإلنجابية المتفرغال أستاذ أحمد رجاء عبد الحميد (ٕ

 جامعة األزىر -السكانية والبحوث لمدراسات
مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث  جماؿ أبو السرور (ٖ

 جامعة األزىر ومقرر الدليؿ -السكانية
 الشريعة كمية وعميد والقانوف الشريعة المتفرغ بكمية األستاذ حامد أبو طالب (ٗ

 جامعة األزىر -األسبؽ والقانوف
 والبحوث لمدراسات اإلسالمي الدوليركز بالم الفقو مدرس حسيف ىاروف محمد (٘

 جامعة األزىر -السكانية
باحث متخصص في عمـو السكاف والتنمية بالمركز الدولي  رضا عبد الرحمف العربي (ٙ

 جامعة األزىر-اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية 
نائب مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث  لعظيـ العوضيشكري عبد ا (ٚ

 جامعة األزىر -السكانية
 لمسكاف القومي لممجمس العاـ والمقرر الصحة وزير مساعد صفاء الباز (ٛ

 األسبؽ
األستاذ المتفرغ بكمية الشريعة والقانوف وعميد كمية  عبدا مبروؾ النجار (ٜ

 معة األزىرجا –الدراسات الُعميا األسبؽ
وتنمية المجتمع باحث متخصص في الخدمة االجتماعية  محمد أحمد عمر ىاشـ (ٓٔ

-سالمي لمدراسات والبحوث السكانية بالمركز الدولي اإل
 جامعة األزىر

لمركز الدولي اإلسالمي متفرغ باالأستاذ البحوث البيوطبية مرفت محمود (ٔٔ
 جامعة األزىر–لمدراسات والبحوث السكانية 

 خموؼىشاـ م (ٕٔ

 
 

 جمعية رئيس و األسبؽ الديموجرافي المركز مدير
 الدراسات بكمية المتفرغ واألستاذ المصرييف الديمجرافييف

 القاىرة جامعة -العميا
 تخريج الحاديث النبوية الشريفة:

جامعة  -مدرس الفقو بالمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية الدكتور/ حسين رارون 
 األزىر
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َذا َوَما ُكنها لِ  اْلَحْمدُ  ﴿ ِ الهِذي َھَدانَا لَِهَٰ ُ ّۖلِِله ]األعزاف﴾ نَْهتَِدَي لَْىََل أَْن َھَدانَا َّللاه

،ٔانصالجُٔانسالُوعهىخٍِزُرُسِمهللا،يحًدتٍعثدهللا،ٔعهىآنّٔصحثّ[43يٍ/

َٔئٍاالِ.

 وبعُد ...
وقد بدأ في ىذه  ،ػ كعبة العمـ والعمماء فإف األزىر الشريؼ ىو كاف ػ ومازاؿ

والدعوة إلى  جديد الخطاب الديني ومواجية العنؼ والتطرؼ،الفترة يستعيد أمجاده في ت
 الوسطية.

وكانت جامعة األزىر أكبر صرح لتوضيح المفاىيـ الصحيحة عف اإلسالـ، 
باإلضافة إلى عمميا األصيؿ وىو البحث العممي ، فباإلضافة إلى كمياتيا ومعاىدىا 

ت طابع خاص، ومف أفضؿ ومستشفياتيا بيا اثناف وخمسوف مركًزا بحثيًّا ووحدًة ذا
ات والبحوث السكانية ( الذي ُأنشئ سنة ىذه المراكز) المركز الدولي اإلسالمي لمدراس

 .واتسع نشاطو عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي، ٜ٘ٚٔ
، ومديره ٕٕٔٓاالمـ المتحدة لمسكاف عاـ وقد فاز بالجائزة المقدمة مف صندوؽ 

عميد كمية طب البنيف باألزىر األسبؽ،  -رورجمال أبو السىو األستاذ الدكتور / 
وسممو القالدة فخامة الرئيس  ٜٕٔٓقالدة النيؿ في عيد العمـ عاـ وقد تـ تكريمو ب

 عبدالفتاح السيسي رئيس الجميورية. 
وقد اضطمع المركز بقضايا األسرة المختمفة، ولو جيوده المشكورة المتمثمة في 

 ئمة والوعاظ والواعظات والطالب المصرييف والوافديف.الدورات التدريبية لأل
 مجاؿ اإلصدارات الورقية، ومنيا:ولو جيود أيًضا في 

 األطفاؿ في اإلسالـ ػ رعايتيـ ونموىـ وحمايتيـ. .ٔ
 ختاف اإلناث بيف المغموط عمميًّا والممتبس فقييًّا. .ٕ
 ماذا يقوؿ القرآف عف النساء ؟ .ٖ
 مف العنؼ والممارسات الضارة.المنظور اإلسالمي لحماية األطفاؿ  .ٗ
 موقؼ اإلسالـ مف العنؼ ضد المرأة . .٘
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 لمشورة وفحص راغبي الزواج .دليؿ ا .ٙ
 تنظيـ االسرة وراي الديف فيو. .ٚ
دليؿ العمماء وطالب الكميات الدينية لدعـ وتعزيز صحة األميات واألطفاؿ  .ٛ

 واستئصاؿ مرض شمؿ األطفاؿ.
 السالـ. المحبة. التسامح .ٜ

مف اإلسالـ والمسيحية لحماية األطفاؿ مف العنؼ رسائؿ أساسية  
 والممارسات الضارة.

الدعاة في مجاالت السياسات السكانية والصحة اإلنجابية وقضايا  دليؿ .ٓٔ
 النوع.

 اإلسالـ والتنمية دليؿ الدعاة. .ٔٔ
 دليؿ قضايا الصحة اإلنجابية لممراىقيف والشباب مف منظور إسالمي. .ٕٔ
ائؿ طبية عف األمراض النسائية والصحة أحكاـ الشريعة اإلسالمية في مس .ٖٔ
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ومنيا ىذا الكتاب الذي ُنعنى بتقديمو اليوـ )التربية السكانية في العالـ 
عة اإلسالمي( الذي وافؽ مجمس جامعة األزىر عمى تدريسو لمطالب ضمف مادة )قا

اإلسالمي  البحث( ، فكانت جامعة األزىر ىي األولى في الجامعات المصرية والعالـ
 التي تقـو بتدريس مادة التربية السكانية .

ـ( ، وتولى إعداد مادتو نخبة ٜٜٚٔوصدرت الطبعة األولى ليذا الكتاب سنة )
 مف أساتذة التخصص بالمركز ومف داخؿ الجامعة وخارجيا .

َقْد َمْف َصنََّؼ ِكَتاًبا َفَقْد اْسَتْيَدَؼ ، َفِإْف َأْحَسَف فَ » حظ : وقديًما قاؿ الجا
ْف َأَساَء َفَقْد اْسَتْقَذَؼ   . (ٔ)« اْسَتْعَطَؼ ، َواِ 
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إنِّي رأيُت أنَّو ال يكتُب إنساٌف كتاًبا في يوِمو إال » وقاؿ العماُد األصفياني : 
ِزيَد كذا لكاف ُيسَتحسُف ، ولو ُقدِّـ ىذا  قاؿ في َغِده : لو ُغيَِّر ىذا لكاف أحسَف، ولو

لكاف أجمَؿ، وىذا ِمف أجمِؿ الِعَبػِر ، وىػو دليٌؿ عمى استيالِء لكاف أفضَؿ ولو ُتِرَؾ ىذا 
 . (ٕ)« النقِص عمى جممِة الَبَشِر 

ولما كاف موضوع التربية السكانية مف الموضوعات التي تتطمب تحديثيا 
الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في الكتاب قبؿ طبعتو  لمواكبة متطمبات العصر كانت

 الثانية .
في الوقت الذي تقوـ فيو الجامعة بمراجعة توصيؼ المناىج بما ويأتي ىذا 

 يتناسب مع مستجدات العصر .
وفي ختاـ ىذه الكممة ال يسعنى إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ووافر التقدير 

شيخ األزىر ؛ لدعمو المستمر  - أحمد الطيب/  لفضيمة اإلماـ األكبر األستاذ الدكتور
 كز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية خاصة.لجامعة األزىر عامة ، ولممر 
 لكؿ َمف شارؾ في إعداد ىذا الكتاب وصياغتو ومراجعتو.وكؿ الشكر والتقدير 

حوث والشكر موصوؿ لكؿ القائميف عمى المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والب
 السكانية.

 .ويرضى ب  أف يوفقنا جميًعا لما يح ونسأؿ ا 
 ْعَوانا أِف الحمُد ِ َربِّ العالميف.وآخُر دَ 

 وصمَّى اُ عمى َسيِِّدنا محمٍد وعمى آِلو وصحِبو وسمَّـ ،،،
 الدكتور      

َسْين َعْبد الَعِزيِز الَمْحَرَصاِوي  م َحمَّد ح 
 رئيس جامعة االزرر

                                                           
أنَّ هذا ِمنن النِِم دبند النرالم البل ناني  لن   9/19، وقد ورد في أبجد العلوم  91/5معجم األدباء  انظر (2)

 األصفهاني معتذًرا دن الٍِم ا تدراله دلله . العماد
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جامعة األزىر فى مراجعة مناىجيا، وتطويرىا تحرص عمى الجمع بيف  إف
رة، وُتوَجو إلى التمسؾ بالثوابت الدينية والحفاظ عمى اليوية اإلسالمية، التراث والمعاص

وفى الوقت نفسو تقوـ بمواكبة متطمبات العصر وما يحتاجو أبناء الجامعة مف ثقافات 
لماـ بالعالـ الذى نعيش فيو  .عصرية وا 

مف منظور إسالمى والتى  " التربية السكانية"ومف ىنا برزت فكرة ىذه المادة 
خراجيا المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة تو  لى إعدادىا وا 

األزىر لتدعـ ثقافة أبناء األزىر بأحواؿ العالـ المعاصر، وبشتى مشكالتو وبجمع أىـ 
العمماء والخبراء، والدعاة والموجييف إلى وصؼ العالج المعمومات عنو، التى تساعد 
دينى حتى ال يقتصر فقط عمى تفاصيؿ العبادات رغـ أف الناجح، وتحديث الخطاب ال

المعاصرة فما يصمح لمجتمع ما ليا أىمية كبرى ومطموبة بؿ يشمؿ أيًضا ىذه القضايا 
ماـ الغد وعالـ  يةوالبد لطالب األزىر وىو / ىى داعال يصمح لمجتمع آخر  ربما وا 

مى أحواؿ سكاف ومفكر المستقبؿ مف أف يمـ بما يدور فى العالـ وأف يتعرؼ ع
األرض، حتى نستطيع مواكبة التقدـ الحضارى بروح العمـ والمعرفة والدعوة لمتعايش 
السممي ولذلؾ أصدر المركز الدولى اإلسالمى الطبعة األولى مف التربية السكانية فى 

نحرر نحف ـ وكاف لزامًا عمينا أف نحّدث اإلصدار األوؿ و ٜٜٚٔمى عاـ العالـ اإلسال
نية التي بيف أيدينا لتشتمؿ عمى كؿ ما جاء مف جديد فى ىذا المجاؿ الطبعة الثا

ليكوف مواكبًا لمعصر الحديث وشاماًل لممفاىيـ الجديدة التى طرأت عمى القضية 
عيننا فى ىذا اإلصدار االلتزاـ السكانية وأىداؼ التنمية المستدامة، وكاف نصب أ

) تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن  قال عميه الصالة والسالم:بالتعاليـ اإلسالمية، 
 .تضموا بعدى أبدا كتاب اهلل وسنتى(

عف أساسيات عمـ  الفصل الولواشتمؿ ىذا اإلصدار عمى ستة فصوؿ: 
االقتصادية والمائية فى عف الموارد  الثانىالسكاف وديموجرافية العالـ اإلسالمى، و

عف صحة  الرابعو ،ـ اإلسالميعف التنمية البشرية في العال الثالثو ،العالـ اإلسالمى
عف الجوانب  السادسو، عف الصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة الخامسو ،السكاف

 الدينية لممسائؿ السكانية.
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احى ولقد فرضت طبيعة العصر الذى نعيش فيو التخصص الدقيؽ فى شتى نو 
تغناء عنو، العموـ، وكاف ىذا داعيًا لوجود قدر مشترؾ مف الثقافة العامة ال ينبغى االس

ال كاف التقوقع الذى يجعؿ اإلنساف ال يعرؼ شيئا خارج الدائرة التى تخصص فييا،  وا 
 وىو نوع مف القصور يحسف بطالب العمـ أف ينأى عنو.

اإلسالمى وسكانو  ومما ال شؾ فيو أف المعمومات الصحيحة عف العالـ
وقيادات  لضرورية لطالب العمـ فى جامعة األزىر إذ ىـ حممة مشاعؿ العمـ

لماميـ بالمشكمة السكانية خالؿ دراساتيـ عاتيـ فى العالـ اإلسالمى أجمع وا  مجتم
تخاذ القرار وىـ فى واقع المسئولية وحمؿ الرسالة قدرة عمى ابالجامعة ليؤىميـ عمى ال

 نا اإلسالمى.الصحيحة إلى مجتمع
ات عامة، ونظرًا إلى أف جامعة األزىر الشريؼ ليا دورىا المتميز بيف الجامع

والجامعات اإلسالمية خاصة، فى العمؿ عمى نشر المفاىيـ اإلسالمية الصحيحة عف 
سموؾ األفراد والمجتمعات، وما يدور فييا مف أنشطة إنسانية، كاف مف الضروري أف 

األنشطة البحثية والتربوية ذات العالقة بقضايا السكاف  تعمؿ الجامعة عمى أف تحظى
مى واضح ودقيؽ، وأف تسمط األضواء عمى اإليجابيات بتناوليا مف منظور إسال

والسمبيات فى المجتمعات اإلسالمية، ويكوف ذلؾ محتوى مادة التربية السكانية، ليطمع 
يؼ، وليتعرؼ عمييا عمييا أبناؤنا وبناتنا مف طالب وطالبات جامعة األزىر الشر 

اية بواقع مى در أصحاب االختصاص مف الدعاة وعمماء الديف اإلسالمى، فيكونوا ع
فييا واجبيـ تجاه الدعوة إلى أحكاـ اإلسالـ والتمسؾ  المجتمعات التى يمارسوف

 بفضائمو.
وعندما أصدر المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة 

ولى مف التربية السكانية فى العالـ اإلسالمى فى محـر عاـ األزىر الطبعة األ
 -وىى بيذا رائدة-ميالدية رأت جامعة األزىر ٜٜٚٔونيو عاـ ىجرية الموافؽ يٛٔٗٔ

أف تكوف مادة التربية السكانية مقرًرا دراسيًا لطالب وطالبات الجامعة ضمف مادة قاعة 
معات اإلسالمية، وثرواتيا البحث، لما توفره مف المعمومات الميمة عف المجت
 ودولية موثوؽ بيا. الطبيعية، وسموؾ أفرادىا، أعدت بواسطة مصادر إسالمية

وإلعداد ىذا اإلصدار الجديد قاـ المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث 
كبير ومر ىذا العمؿ بعدة  ر والقائميف عميو ببذؿ مجيود مضفٍ السكانية بجامعة األزى

 فيما يمى:مراحؿ نذكرىا 
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 :المرحمة الولى 
شتراؾ وجامعة األزىر وباال ولى اإلسالمىقامت مجموعة ىيئة التحرير بالمركز الد  -

عٜٜٚٔمع صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف بمراجعة محتويات إصدار عاـ  داد ـ وا 
عتبار كؿ ما جد عمى الساحة مف محتوى المنيج المزمع إصداره آخذيف فى اال

ف والتنمية والحاجة الماسة لبموغ أىداؼ التنمية المستدامة جديد فى قضية السكا
ى ليشتمؿ عمى األمور العصرية فى القضية السكانية مف وتحديث الخطاب الدين

 منظور إسالمى.
 : المرحمة الثانية 
ستعانة بأساتذة متخصصيف مف جامعة األزىر والجامعات المصرية األخرى تـ اال -

محتوى مقرر التربية السكانية المقترح حيث تـ وضع والييئات الدولية وذلؾ لكتابة 
 -المقرر فى ستة فصوؿ ىى:

 يات عمـ السكاف وديموجرافية العالـ اإلسالمى.أساس -1
 الموارد االقتصادية والمائية فى العالـ اإلسالمى.  -2
 التنمية البشرية فى العالـ اإلسالمى. -3
 الصحة والسكاف. -4
 الصحة اإلنجابية وتنظيـ األسرة.  -5
 نب الدينية لممسائؿ السكانية.الجوا -6

 :المرحمة الثالثة 
اغة مف عمداء وأساتذة جامعة األزىر تـ الموافقة عمى تشكيؿ لجنة صي -

المتخصصيف ومف الجامعات األخرى والييئات الدولية ذات الصمة لصياغة 
متناسًقا ومعًدا لمتدريس فى صورتو  محتوى ىذا اإلصدار فى صورتو النيائية ليكوف

 مراجعتو لغويًا وعمميًا ودينيًا.بعد الحالية 
ىر أحد األنشطة العديدة والمختمفة عد مشروع التربية السكانية بجامعة األز وي

التى يقـو بيا المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزىر مف 
 أجؿ رفع الوعى بالقضايا السكانية مف منظور إسالمى، ولتوضيح مغزى العمـو

السكانية لطالب جامعة األزىر وتصحيح المفاىيـ وخمؽ اإلحساس لدى الطالب 
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الت السكانية وتنظيـ الخصوبة ومشكمة العقـ فى إطار تعميمات الشريعة بالمجا
 اء.اإلسالمية الغرّ 

إف اليدؼ بعيد المدى ليذا المشروع ىو تأسيس برنامج لمتربية السكانية مف 
جامعة األزىر آمميف أف تحذو الجامعات المصرية منظور إسالمى فى مختمؼ كميات 
سالمى أجمع حذو جامعة األزىر واالستفادة مف األخرى ومعاىد وجامعات العالـ اإل
 ظروفيا واحتياجاتيا.ا تراه مناسبًا ُكُؿ جامعٍة حسَب تجربتيا فى ىذا المجاؿ وتطبيؽ م

الناشئة  وعيىى إال جيد عممى موجو لتنمية  إف مادة التربية السكانية ما
ا، واآلثار وفيميـ لمظاىرات السكانية مف حيث أسبابيا، والعوامؿ التى تتحكـ فيي

يو ىذا الوعى والفيـ نحو تكويف المترتبة عمييا، والعالقات التى تربطيا، مع توج
جاىات عقمية، مف شأنيا أف تؤثر فى سموؾ األفراد، وأف تشكؿ تصرفاتيـ فى ات

ؤدى إلى رفع مستواىـ االقتصادى، واالجتماعى، مستقبؿ حياتيـ، عمى نحو ي
واألسرة، والمجتمع، فى ضوء أحكاـ شريعة  والثقافى، وتوفير حياة أفضؿ لمفرد،

 اإلسالـ ومقومات المجتمع.
مادة التربية السكانية تسعي لتحقيؽ العديد مف األىداؼ ونخص منيا ما  كما إف

 يمي:
بما يحقؽ اإلنصاؼ والمساواة بيف تقميؿ الفجوات النوعية في جميع المجاالت  -ٔ

 الجنسيف.
 دنيًا / اقتصاديًا.ب/ فكريًا ودينيًا / صحيًا و  االرتقاء بالمراىقيف والشباب اجتماعياً  -ٕ
 االرتقاء بصحة الطفؿ والحفاظ عمي حياتو. -ٖ
 خفض مستوي اإلنجاب مف خالؿ برنامج قومي لتنظيـ األسرة والصحة اإلنجابية. -ٗ
 مبنة األساسية لممجتمع.دعـ حماية االسرة وىي ال -٘
 حة السكاف.نشر الوعي البيئي ودفع المخاطر البيئية التي تؤثر عمي ص -ٙ
تقميؿ التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بيف المجموعات السكانية والمناطؽ  -ٚ

 الجغرافية.
وأود أف أتوجو ىنا بخالص شكري وتقديري لجميع السادة األساتذة مف جامعة 

خرى والييئات العممية المعنية الذيف اشتركوا في تحرير محتويات األزىر والجامعات األ
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اث عممية ودينية عمى أعمى مستوى كاف ليا األثر األكبر في إثراء ىذا ىذا الدليؿ بأبح
 العمؿ.

الستاذ ئاسة ة بر ػػػنة الصياغػػػكر الجزيؿ لمجػػػػػص الشو بخالػػػػػوكذلؾ أتوج
 التى قامت بجيد مضني - امعة الزرر السبقرئيس ج -إبراريم الهدرد  الدكتور/

 تو النيائية التى بيف أيدينا.عمى مدى عاـ لتضع ىذا اإلصدار فى صور 
كما أتقدـ بالشكر لجميع العامميف فى ىذا المشروع بالمركز الدولى اإلسالمى 

 لمدراسات والبحوث السكانية.
 تعشٌش ٔيشزٔع نهسكاٌ انًتحدج األيى نصُدٔق استزاتٍجٍحٔخانصانشكز

 يصزانقٕيٍحنهسكاٌ،تدعىيٍاالتحاداألٔرٔتً

لحضرة صاحب الفضيمة الستاذ الدكتور/ ر والتقدير كما أتوجو بخالص الشك
الستاذ الدكتور/ لدعمو المستمر ألنشطة المركز و - شيخ الزرر -أحمد الطيب 

، كزرئيس جامعة الزرر ورئيس مجمس إدارة المر  -محمد حسين المحرصاوى 
وث واألساتذة األفاضؿ أعضاء مجمس إدارة المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبح

السكانية بجامعة األزىر لمدعـ المستمر ليذا العمؿ منذ نشأتو كفكرة حتى الوصوؿ بو 
جزاىـ ا خير الجزاء عما قدموه مف عمؿ نافع يفيد أبناءىـ طالب  ،إلى حيز التنفيذ

 مية جمعاء.العمـ فى األمة اإلسال
الذى  أف ينفع األمة اإلسالمية بيذا الجيد العممى -عَز وجَؿ  -ندعو ا 

احتوتو مادة " التربية السكانية" وقامت بو مجموعة كبيرة مف عمماء مصر 
المتخصصيف فى الطب، والشريعة، واالجتماع، والديموجرافيا، وعمـ النفس، والتربية، 

 مة وثيقة بالدراسات السكانية.وغير ىذا مف مجاالت عممية ليا ص
 إلى سواء السبيؿ ،، يوا الموفؽ والياد

 لدليلمقرر ا 
 د/ جمال أبو السرور0أ 

 مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية
 جامعة الزرر  -وأستاذ التوليد وأمراض النساء والعقم بكمية الطب 
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 األول المبحث

 اإلسالمي العالم في السكانية والتربية التعميم

 
 :مقدمة

 المتعمميف إكساب إلى ييدؼ الدراسية المقررات ضمف ةالسكاني التربية دمج إف
 لما حمكؿ بإيجاد كفيمة مناسبة سكانية قرارات اتخاذ إلى تؤىميـ التي كاالتجاىات القيـ
 ما بمراعاة ذلؾ كيككف كمجتمعية، كأسرية شخصية مشكبلت مف اإلنساف يعانيو
 خبلؿ مف المجتمع، كقيـ كفمسفة لثقافة كفقاًن كذلؾ كحاجاتيـ، الطبلب نضج يناسب
نتاج الدراسية، المناىج في السكانية التربية لدمج متكامؿ مشركع كجكد  ميةيتعم مادة كا 
 ىيئة كتشكيؿ لمتقكيـ، متكامؿ برنامج كتنفيذ تخطيط مع لممعمميف، كأدلة الغرض، ليذا

 .البرامج تنفيذ عف مسئكلة
 
 :والجامعي الجامعي قبل التعميم في السكانية التربية أىمية :أولً 

 إكساب خبلليا مف يمكف التي الميمة الطرؽ أحد الجامعي قبؿ التعميـ يعتبر
 حؿ عمى كالقدرة المعمكمات، كاختيار المعارؼ، استخداـ عمى القدرة الطبلب

يجاد المشكبلت،  ثكرة مع التعامؿ في كالمركنة لمتكيؼ جديدة كأساليب مناسبة حمكؿ كا 
 .العالمية كالمنافسة المعمكمات

 نحك كالميارات كاالتجاىات المعمكمات الفرد إكساب إلى السكانية التربية كتيدؼ
 حاضراًن فيو كتؤثر تشكمو التي الديناميكية كالقكل كتقييمو، السكاني المكقؼ فيـ

 عمى الدارسيف كمساعدة كالمجتمع، كاألسرة الفرد رفاىية عمى ذلؾ كأثر كمستقببلن،
 المكاقؼ مع كاالستجابة كالتقييـ الفيـ عمى تعتمد التي ةالكاعي كاألحكاـ القرارات اتخاذ

 .مدركسة بطريقة السكانية كالمشكبلت
نما النسؿ، لتنظيـ تبريراًن تككف أف السكانية بالتربية المقصكد كليس  اليدؼ كا 

 يحتاج فالمجتمع لؤلفراد، أفضؿ معيشة مستكل لتحقيؽ بالمسئكلية الشعكر تنمية منيا
 الصدد، ىذا في فرد كؿ بو يقـك أف يمكف الذم كالدكر السكانية، القضايا عمى التعرؼ
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 اآلثار في سببا أك مشكمة ذاتيا حد في قمتيـ أك السكاف زيادة أف يتصكر مف كيخطئ
 السكاف عدد بكثرة يتميز مف المتقدمة الدكؿ فمف االقتصادية، أك االجتماعية السمبية

 كسكيسرا، كالسكيد السكاف عدد بقمة يتميز مف كمنيا كالصيف، المتحدة كالكاليات
 كمدل الجغرافي، كتكزيعيـ السكاف، بنكعية فالعبرة النامية، لمدكؿ بالنسبة الحاؿ ككذلؾ

 .ليـ المتاحة لممكارد كاستخداميـ اإلنتاجية، فاعميتيـ
 

 :الجامعي قبل التعميم في السكانية التربية :ثانًيا

 الذم األفضؿ كالمنطمؽ الطبيعي المكاف ىي المدرسة بأف االقتناع تزايد مع
 البرامج ىذه أكؿ ككانت المدرسية، السكانية التربية برامج تظير بدأت منو، البدء يجب
 ،َُٕٗ عاـ الجنكبية كككريا الفمبيف ثـ ،ُٗٔٗ اليند في اآلسيكم الصعيد عمى

 التربية أىمية تقرير إلى المتحدة األمـ صندكؽ دعا كما ،ُُٕٗ عاـ كككلكمبيا
 .الستينيات أكاخر مف ليا االعتمادات كتكفير كانية،الس

 بعض أكلت حيث البلمدرسية، السكانية بالتربية االىتماـ بدأ ُٖٔٗ عاـ كفي
 المتحدة، لؤلمـ التابعة كالزراعة األغذية منظمة مثؿ بيا، اىتماما الدكلية المنظمات

 نحك " برنامج ؿمث عمميا نطاؽ في جديدة برامج إدخاؿ في المنظمة ىذه بدأت حيث
 ." المحمية التنمية" كبرنامج "أفضؿ حياة

 التربية مجاؿ في بالعمؿ اليكنسكك بادرت - أيضا – ُٖٔٗ عاـ كفي
 عمى بأف (Sir Julian Huxley) ىككسمي جكلياف اقتراح عمى بناء كذلؾ السكانية،
 الطبيعية ردالمكا عمى السكانية الزيادة بأخطار الناس تكعية في بدكر القياـ اليكنسكك
 مجاؿ في اليكنسكك تقدميا التي األنشطة مف اليدؼ كأصبح المستقبمية، كالتنمية
 الدكلة كعمى يـيعم السكانية التربية تفرضيا التي بالمياـ الناس تكعية السكاف

 .كالعالمي المحمي كالمجتمع
 بانككؾ، في السكانية لمتربية رئيسية حمقة اليكنسكك عقدت َُٕٗ عاـ كفي

 تكصياتيا كاستخدمت العالمي، المستكل عمى الكاضح األثر الحمقة ليذه ككاف
 لبرامج كالتنفيذ التخطيط عند بيا يسترشد يزاؿ كما كاسع، نطاؽ عمى كمقترحاتيا

 مف عدد بعقد السكانية بالتربية اىتمامو في اليكنسكك كاستمر السكانية، التربية
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 كصدر كاألردف، كمصر، السنغاؿ،ًك شيمي، في اإلقميمية كاالجتماعات المؤتمرات
 .المقاءات ىذه جميع في مصر شاركت كقد التكصيات، مف العديد

 ىذا مظاىر تعددت فقد السكانية، بالقضايا المتحدة األمـ اىتماـ عف أما
 كعقد سنكات، عشر كؿ كاحد بمعدؿ دكلية، مؤتمرات عدة عقد في كتمثمت االىتماـ،
 دكلة ُّٔ عف مندكبكف كحضره ،(ُْٕٗعاـ (اركماني بكخارست في األكؿ المؤتمر
 كضع ضركرة عمى التأكيد عمى المؤتمر كحرص مختمفة، تخصصات يمثمكف

 لمسكاف، كاالجتماعي االقتصادم المستكل تحسيف شأنيا مف يككف التي السياسات
 مف كمكاردىـ السكاف بيف التكازف تحقيؽ كمية المؤتمر رفض فقد أخرل ناحية كمف
 .إنسانية غير سياسات خبلؿ

 كحضره (،ُْٖٗعاـ (المكسيؾًمكسيكك نيك في لمسكاف الثاني المؤتمر كعقد
 السكاني، بالنمك االجتماعية التنمية ربط بضركرة كأكصى دكلة، ُْٕ عف مندكبكف
 ككظائفيا، التنمية مراحؿ جميع في دكرىا كتعزيز المرأة، مركز تحسيف عمى كالعمؿ
 بحرية، القرار اتخاذ في حقكقيـ ممارسة مف زكاجاأل لتمكيف كبيرة جيكد عف فضبل
 يتـ أف عمى الكالدات، بيف الفاصمة كالفترات األطفاؿ، لعدد بالنسبة كذلؾ إكراه، كدكف
عطاء كالتثقيؼ، التعميـ فرص ككافة المعمكمات، تكفير طريؽ عف ذلؾ  اىتماـ كا 

 .الطبيعية الرضاعة أىمية تكضيح مع كالطفؿ، األـ صحة لخدمات خاص

ًُْٗٗ عاـ (كالتنمية السكافًبالقاىرة الثالث المؤتمر كعيًقدًى  مف الفترة في(
 :أىميا عديدة مكضكعات كناقش دكلة، َُٕ عف مندكبكف كحضره سبتمبر، ًٓ-ّ

 في بفاعمية اإلسياـ مف المرأة تمكيف الجنسيف، بيف المساكاة األسرة، كحقكؽ أدكار
 اإلنجابية كالحقكؽ اإلنجابية الصحة منيا، فادةكاإل المستدامة كالتنمية االقتصادم النمك

 .ًكالتعميـ كالتنمية كالسكاف المرأة كحقكؽ السكانية كالتربية
 المركز في ممثمة كجامعتو الشريؼ األزىر الياـ المؤتمر ىذا في شارؾ كقد

 األزىر رأم كثيقة المركز أصدر كقد السكانية كالبحكث لمدراسات اإلسبلمي الدكلي
 الدكر الكثيقة ليذه ككاف كالسكاف لمتنمية العالمي المؤتمر عمؿ برنامج يف الشريؼ
 عمى المكقعة الدكؿ كؿ أف الضركرم مف ليس أنو المؤتمر يتبنى أف في المؤثر
 الثقافية خمفيتيا مع يتفؽ ما تتبع أف في الحؽ دكلة كلكؿ فييا جاء ما كؿ تتبع الكثيقة

 .كالقانكنية كالدينية كاالجتماعية
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 بعض المدرسية السكانية بالتربية االىتماـ تأخر فقد العربية المنطقة في اأم
 القكمية السياسة أعمنت مصر ففي كتكنس، مصر باستثناء ببطء، سار كما الكقت
 ،ـًُٕٔٗ عاـ السياسات ليذه تقييـ أكؿ ككاف ـ،ُّٕٗ عاـ األسرة كتنظيـ لمسكاف
 الدكؿ في لمتربية اإلقميمي يكنسككال بمكتب السكانية لمتربية حمقة أكؿ عقدت حيث
 مجاالت في العرب الخبراء بعض الحمقة ىذه ضمت ،( لبناف - بيركت ) العربية
 عمى تشتمؿ كانت أنيا المناىج استعراض مف كاتضح كالتنمية، كالتربية السكاف

 لخدمة قصد عف تكجد كال الكاقع، عف كبعيدة مجردة كانت أنيا إال السكانية، الدراسات
 في السكانية لمتربية إقميمي اجتماع عقد باألردف عماف كفي السكانية، التربية اؼأىد

 مصر كشاركت اليكنسكك، عف كممثمكف العربية الدكؿ فيو شاركت ،ـًُٖٖٗ سبتمبر
 .االجتماع ىذا في أيضاًن

 بالتعاكف كالسكانية البيئية لمتربية العامة اإلدارة تكلت ُٖٓٗ عاـ مصر كفي
 كضع اليكنسكك كمنظمة لمسكاف المتحدة األمـ كصندكؽ لمسكاف ميالقًك المجمس مع

 ككانت ،َُٗٗ إلى ُْٖٗ مف سنكات خمس لمدة السكانية لمتربية متكامؿ مشركع
 حياة نكعية إلى لمتطمع الطبلب اتجاه تحكيؿ :ىي المشركع ليذا البعيدة األىداؼ
 نظـ مف المقررة لدراسيةا المكاد خبلؿ مف السكانية التربية لتكاجد كالتخطيط أفضؿ،
 .المرأة بتنمية كاالىتماـ التعميـ،

 المناىج في السكانية التربية برامج لتنظيـ كاالستراتيجيات األبحاث تتابعت كقد
ًـَُٖٗ عاـ كمنذ كالرياضيات، كالعمـك االجتماعية الدراسات في كخاصة الدراسية،
 كزارة عميو كتقـك كفنيان، مالينا كاليكنسك تدعمو قكميا برنامجا السكانية التربية أصبحت
ًتـُٖٖٗ عاـ كفي المالية، كزارة بمساعدة كالتعميـ التربية  التربية برامج تنفيذ ـ

 امتدت كما المعمميف، تدريب مؤسسات كفي الرسمية، المؤسسات في القكمية السكانية
 .الكبار ـيتعم كمراكز كالجامعات، الرسمية، غير المؤسسات إلى البرامج تمؾ

 

 : السكانية التربية أىداف :ثالثاً 

 تمؾ الختبلؼ تبعاًن آلخر، مجتمع مف السكانية التربية أىداؼ تختمؼ
 كالمتتبع ذلؾ، إلى كما كعاداتيا، كمفرداتيا، خصائصيا، :حيث مف المجتمعات،
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 السكانية لمتربية أىدافاًن ىناؾ أف يبلحظ السكانية التربية في المتخصصيف لكتابات
 كالميارات المعارؼ اكتساب مف المتعمميف تمكيف في كتتمثؿً.الدكؿ كؿ فييا تتشابو

  ػ:أجؿ مف الضركرية كالقيـ كاالتجاىات
 كأثره تشكيمو، في أسيمت التي كالعكامؿ السائد، السكاني الكضع كتقييـ فيـ -ُ

 كألسرىـ، المجتمع ألفراد كالمستقبؿ الراىف الكقت في كالرفاىية الرعاية عمى
 عمى تعتمد كمدركسة كاعية قرارات اتخاذ عف فضبلًن كلمعالـ، كألمتيـ، كلمجتمعيـ،

 عمى قائمة مدركسة بطريقة السكانية كالقضايا لممشكبلت كاالستجابة كالتقييـ الفيـ
 .الفعمى العمؿ

  :بػ كالفيـ الكعي تنمية   -ِ

 .كعالمياًن محمياًن السكاف كضع - 
 .سيةاألسا الديمكجرافية كالنظريات المفاىيـ - 
 . كالثقافية االجتماعية العكامؿ باختبلؼ المعيشة مستكل مفيـكً -

 .لآلخريف المعيشة مستكل عمى كأثره االستيبلؾ كثرةً -
 .األسرة كرعاية البشرم التكاثرً -

 كالمكاقؼ القرارات ألخذ كالميارات؛ كالقيـ المنطقية االتجاىات تنمية -ّ 
 العبلقات كفيـ المعيشة، مستكل كتحسيف يةالسكان بالقضايا يتعمؽ فيما المناسبة
 كضع فيـ ككذا كاالقتصادية، االجتماعية كالتنمية السكاني التغير بيف المتداخمة
 كالسمكؾ االتجاىات تطكير بغرض كالعالـ؛ كاألمة كالمجتمع األسرة في السكاف
 .السكانية كالقضايا لممشكبلت باستجابتيـ الطبلب، لدل المنطقي
  

  :السكانية التربية جالتمعًا:  راب

 ظركؼ الختبلؼ نظراًن السكانية؛ التربية مجاالت تحديد في التربكيكف يختمؼ
ف السكانية، بقضاياىا الخاصة كرؤيتيا دكلة، كؿ  أف استطاعت الدكؿ غالبية كانت كا 
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 كيمكف السكانية، التربية برامج محتكيات إعداد عممية تخدـ التي المعارؼ بمجمؿ تمـ
 :يمي فيما السكانية التربية مجاالت ـأى إبراز

 النمك عمى المترتبة كاآلثار السكاني النمك كمحددات كضكابط الديمكجرافيا
 السكاف كحجـ لممستقبؿ كالتخطيط البشرم كالتكاثر اإلنجاب كفسيكلكجيا السكاني
 البشرية الحياة عمى السكانية الظاىرة كنتائج كالبيئة كالسكاف المعيشة كمستكل

 كالقيـ كالبيكلكجيا كالسكاف كالتنمية السكاني كالتزايد السكانية كالبرامج ياساتكالس
 كالنكاحي كالسكاف الحياة كنكعية األسرة كرفاىية كالسكاف السكانية كالمعتقدات
ً.بيا المرتبطة كالبرامج السكانية كالسياسات االقتصادية

ً

 :الجامعي التعميم في السكانية التربية :خامًسا

 تتفاعؿ منو جزء ىي بؿ فيو؛ تكجد الذم المجتمع عف بمنأل ليست امعةالج إف
 ىذا كعمى المجتمع، مشكبلت لحؿ أداة ذلؾ جانب إلى كىي تشكيمو، في كتسيـ معو
 اإلسبلمية، المجتمعات تكاجو التي لمتحديات تستجيب أف الجامعات عمى فإف

 .السكاني التحدم كبخاصة
 مف المجتمع، تحديات مكاجية في دكره ىميةكأ الجامعي التعميـ خطكرة كتنبع

 ككف مف الجامعي التعميـ أىمية تنبع كما فيو، كتتخرج بو تمتحؽ التي اليائمة األعداد
 لما – القادرة المؤسسة كىي  المجتمع في كالعممية الفكرية القيادة تمثؿ الجامعات

 المشكبلت كؿ مع التعامؿ عمى – االيع تأىيبلًن مؤىمة ككادر مف لدييا يتكفر
 .كالتحديات

 كبخاصة السكاف، قضايا معالجة في الجامعي التعميـ دكر لتفعيؿ حاجة كىناؾ
 كجكد ضركرة أىمية مف الدراسات ويعم أكدت ما ضكء في السكانية التربية خبلؿ مف
 عمى ٖٗ% بنسبة الدراسات إحدل عينة أشارت حيث الجامعي، بالتعميـ سكانية ثقافة

 .التربية كميات في كبخاصة الجامعي، بالتعميـ السكانية الثقافة نشر ضركرة
 قياميا خبلؿ مف السكانية التحديات مكاجية في بدكرىا القياـ الجامعة كتستطيع

 (.المجتمع كخدمة العممي، البحث التعميـ،) :المختمفة بكظائفيا
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 يستطيع كما المجتمع، لخدمة كمراكز مؤسساتيا استخداـ لمجامعات كيمكف
 برامج في الطبلب مشاركة عمى يساعد أف الكظيفة، ىذه خبلؿ مف الجامعي التعميـ

 لممجتمع عممية خدمات بتقديـ الطبلب يقـك حيث الدراسة، أثناء التنمية كمشركعات
 مع تتكاءـ التي المجاالت أك المشاريع، في (فترات عدة أك) محدكدة فترة خبلؿ المحمي
 كتفيميـ العممية، بالخبرة الطبلب ارؼمع إثراء إلى باإلضافة تخصصيـ، مياديف
 .مجتمعيـ مشكبلت لطبيعة

 لمتربية برامج كتقكيـ كتنفيذ كتصميـ تنظيـ المجتمع، خدمة بكظيفة كيرتبط
 في الجامعة طبلب بجيكد االستعانة كذلؾ المجتمع، قطاعات تستيدؼ السكانية،

 لدل كاتجاىاتو اني،السك الكعي أشكاؿ إثارة في بيـ كاالستفادة األمية، محك برامج
 .المحمي المجتمع أفراد

 تيتـ لذا كأفراده، المجتمع بيف الكصؿ حمقة يمثؿ الجامعي التعميـ أف شؾ فبل
 كيتضح التنمية، عمى كأثرىا السكانية، بالتغيرات العالـ دكؿ مف العديد في الجامعات
 الجامعات، مف العديد في السكانية لمدراسات شعب افتتاح في االىتماـ ذلؾ جكانب

 المتعمقة كالمشركعات البحكث، كتشجيع ا،يالعم الدراسات مستكل عمى بيا كاالىتماـ
 في بما الجامعي، بالتعميـ السكانية لمتربية المختمفة اتياإلل كتدعيـ السكانية، بالقضايا

 .السكانية الثقافة حكؿ المناسبة كالدكريات بالكتب، المكتبات إمداد ذلؾ
 التربية مشركع إطار في بالجامعات السكانية التربية إدخاؿ بدأ مصر كفي
 أعضاء مف ََٗ تعريؼ أىدافو تضمنت الذم ،ـ(ًَُٗٗ-ُٖٔٗ)ـ ـعا السكانية

 إلى خبراتيـ ينقمكا حتى السكانية التربية بمجاالت التربية كميات في التدريس ىيئة
 .تخرجيـ قبؿ طبلبيـ

 كالبحكث لمدراسات اإلسبلمي الدكلي المركز أصدر ـُٕٗٗ عاـ كفي 
 مكافقة كتمت اإلسبلمي، العالـ في السكانية التربية مرجع األزىر بجامعة السكانية
 في بما الجامعة طمبة لكؿ السكانية التربية مادة تيدىرَّس أف عمى األزىر جامعة مجمس
 ىى األزىر جامعة كأصبحت البحث، قاعة مادة في كذلؾ األصيمة الكميات ذلؾ

ً.السكانية التربية مادة تيدىًرس التي اإلسبلمية الببلد في معاتالجا في األكلى
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 :العربية المراجع

 كالتعميـ، التربية كزارة السكانية، التربية في المرجع :كآخركف محـر إبراىيـ •
 غير السكانية التربية مشركع كالسكانية، البيئية لمتربية العامة اإلدارةً القاىرة

 . ـُٖٔٗ المدرسية،

 دار : القاىرة السكانية، التربية تدريس  :الجميؿ السيد كمحمد قانيالم أحمد •
  ـُُٖٗ الثقافة،

 كالتعميـ، التربية كزارة السكانية، التربية تدريس : كآخركف أسعد رزؽ جرجس •
 المتحدة األمـ صندكؽ مع بالتعاكف السكانية لمتربية المصرم المشركع :القاىرة
 ً .ًُٖٔٗ،ًُُ،ًاليكنسكك كمنظمة لمسكاف

عداد لنظاـ مقارنة دراسة " :العبل أبك إبراىيـ •  السكانية التربية معمـ كتدريب كا 
 . " الجنكبية كككريا الفمبيف، تكنس، ع،.ـ . ج مف كؿ في الثانكية بالمرحمة
 .ُّٖٗ،ًُِشمسً عيف جامعة - التربية كمية - منشكرة غير ماجستير رسالة

 المجتمع منظكر مف لمجامعة اقعيةكالًك ةاليالمث الصكرة :الباقي عبد مصطفى •
 بكمية التربية أصكؿ لقسـ التاسع السنكم المؤتمر ميدانية، دراسة ػ فييا كالعامميف
(ًًِّ-ِِ،ً)كاألىمية الحككمية الجيكد بيف اليالع التعميـ ، بالمنصكرة التربية
 .ًُِٗٗديسمبر

 القاىرة. كالتعميـ التربية كزارة .السكانية التربية في المرجع :جرجس إيراىيـ حميـ •
 . ُُٗٗ،ًالسكانية ك البيئية التربية مكتب :

 دراسة - البلمدرسية السكانية التربية " :التكاب عبد البله عبد التكاب عبد •
  .ُٖٔٗ،ًِطًأسيًك جامعة التربية، كمية مجمة ."ميدانية

 المنطقة عمى التركيز مع المستقبؿ كتحديات الجامعات " :بكبطانة ا عبد •
 .ًُٖٖٗر(ًسبتمب – يكليك ( الككيت، الفكر، عالـ ."بيةالعًر

 لمجامعات، مرجعي كتاب ػ السكانية التربية :كآخركف راضي المنعـ عبد •
 ت.د . لمسكاف المتحدة األمـ صندكؽ مع بالتعاكف لمسكاف القكمي المجمس
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 االجتماعية التنمية في كدكرىا السكانية التربية مفيـك :جميؿ السيد محمد •
كًإيسيسك كالثقافة، كالعمـك لمتربية اإلسبلمية المنظمة منشكرات .صاديةكاالقت

 ـ.ًًًُٖٗٗ-قُُْٗ

 مصر، في السكانية المشكمة : محمد ىاشـ كمصطفى  المفتي أميف محمد •
 التربية مشركع :المتحدة األمـ صندكؽ مع بالتعاكف لمسكاف القكمي المجمس
  .ًُٔٗٗة،ًالتربي لكميات الذاتي التعميـ كحدات الجامعات، في السكانية

 :طنطا .اليكالع الجامعي التعميـ مشكبلت في دراسات :حسانيف سمير محمد •
 .ًُٖٗٗ،ًغباشي مطابع

 – التربية كميات طمبة إعداد في السكانية الثقافة أىمية " : نبيو صالح محمد •
 عيف جامعة البنات، كمية ، منشكرة غير ماجستير رسالة  ،"ميدانية دراسة
  .ًُٖٖٗ،ًشمس

 المجتمع منظكر مف لمجامعة كالكاقعية ةاليالمث الصكرة :الباقي عبد مصطفى •
 التربية أصكؿ لقسـ التاسع السنكم المؤتمر . ميدانية دراسة ػ فييا كالعامميف

 كاألىمية، ككميةػػػػػػالح يكدػػػػػػػالج بيف اليالع التعميـ ، بالمنصكرة التربية بكمية
 . ُِٗٗ.ًديسمبر (ِّ-ِِ)

 خبراء حمقة :العربية األقطار في كالتنمية لمتربية اإلقميمي اليكنسكك كتبم •
 .ُٕٕٗ،ًالعربية األقطار في كالتنمية كالتربية السكاف حكؿ إقميمية

 إدخاؿ حكؿ التربية كميات لعمداء االستشارم االجتماع :كالتعميـ التربية كزارة •
 اإلدارة :القاىرة ،" الختامي رالتقري " التربية كميات مقررات في السكانية التربية
 .ًُُٗٗ،ًنكفمبر (ًًًٕ-ٓ)ًكالسكانية، البيئية لمتربية العامة

 التربية في مصر تجربة كالسكاف، األسرة تنظيـ جياز :كالتعميـ التربية كزارة •
 .َُٖٗ.ًالفنية المطبعة :القاىرة .السكانية

 السكانية، التربية ةشعب السكانية، التربية مجاؿ في المعمميف إعداد : اليكنسكك •
 .ُٖٔٗكأساليبو التعميـ كمضاميف التربية عمـك قسـ
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 المبحث الثاني
 أساسيات عمم السكان والنظريات السكانية

 
 : تعريف عمم السكان:أولً 

ىكًالدراسةًالعمميةًاإلحصائيةًكالرياضيةًلممجتمعاتًالبشريةًمفً عمـًالسكاف
ًكالتكزيعً ًكالخصائصًاألخرل( ًكالنكع ًالعمر ً)بحسب ًكالتركيب ًالسكاف ًحجـ ناحية

ىًىذهًالمجاالتًخبلؿًفترةًزمنيةًمحددة،ًمفًالجغرافي،ًككذاًالتغيراتًالتيًتطرأًعم
ًاإلنجابً الزكاجًً–الكفاةًً–خبلؿًتفاعؿًمجمكعةًعممياتًديمكجرافيةًأساسيةًىي:

 اليجرةً)لمداخؿًأكًالخارج(ًكالتنقؿًاالجتماعي.ً–)الطبلؽ(ً
 

 ا: طبيعة عمم السكان:ثانيً 
ًنت ًكالتغيرات ًالسكانية ًاألكضاع ًكقياس ًكصؼ ًإلى ًالسكاف ًعمـ يجةًييدؼ

ًكميةً ًصكرة ًتقدـ ًالتي ًكالمقاييسًكالمؤشرات ًاألرقاـ ًخبلؿ ًمف لديناميكياتًالسكاف
 ككيفيةًلمظكاىرًمحؿًالدراسةًكفقاًلطبيعتيا.ً

 
 ا: مصادر عمم السكان :ثالثً 

 وتتمثل ىذه المصادر في اآلتي:
ًتعداد السكان : -ٔ ًكؿ ًلمتكصياتًالدكلية، ًكفقا ًإجراؤه، سنكات،ًًَُالذمًيتـ

برًمفًأكؿًكأىـًمصادرًالمعمكماتًعفًالسكافًكالتغيراتًالتيًتطرأًكىكًيعت
يـ،ًخاصةًإذاًتـًإجراؤهًبشكؿًدكرمًمنتظـ.ًكقدًشيدًالقرفًالثامفًعشرًيعم

بدايةًإجراءًالتعدادًفيًالعصرًالحديث،ًككانتًالسكيدًمفًأكائؿًالدكؿًالتيً
ً ًعاـ ًفي ًسكانيا ًبإحصاء ًُْٖٕقامت ًفي ًالمتحدة ًالكاليات ًككذا عاـً،

.ًكتكضحًالدراساتًأفًَُُٖ)لعدةًكالياتًفقط(ًكبريطانياًفيًعاـًًَُٕٗ
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ًالعصرًالفرعكنيًكفيًالعصرًالحديثً مصرًعرفتًالتقديراتًالسكانيةًمنذ
ًـ.ًَُِٕخرًتعدادًسنةًآجرمًأبينماًًُِٖٖجرمًأكؿًتعدادًلمسكافًسنةًأ
ًالمًكاإلحصاءات الحيوية والمدنية  -ٕ ًإحصاءات ًتشمؿ ًكاليلاالتي كفياتًد

حصاءاتًالزكاجًكالطبلؽ،ًكالتيًيتـًجمعًبياناتياًلمسنكاتًالميبلديةًبشكؿً كا 
 منتظـ،ًكالتيًتشكؿًتغيراتًفيًحجـًالسكافًفيًالمستقبؿ.ً

ًمثؿًالسجالت اإلدارية والسكانية،  -ٖ ًبياناتًعفًبعضًالظكاىر كالتيًتكفر
ًا ًالسجبلتًالسكانية ًأك ًبياناتًبطاقاتًالسفر( ً)مفًخبلؿ ًاليجرة لتيًتقـك

ًبحيثً ًباستمرار ًتحديثيا ًمع ًدائـ ًبشكؿ ًاألفراد ًبيانات ًكافة ًتسجيؿ عمى
ًتعطيًالسجبلتًصكرةًكاقعيةًكصادقةًعفًالمجتمعًكخصائصًاألفراد.ً

ًمفصمةًالمسوح اإلحصائية والسكانية و -ٗ ًبيانات ًلتجميع ًإجراؤىا ًيتـ التي
اًبياناتًتفصيميةًمفًلدراسةًالظكاىرًالسكانيةًالمختمفةًالتيًقدًالًتتكافرًعني

 المصادرًاإلحصائيةً.
 

 ا: أدوات ومقاييس الدراسات السكانية:رابعً 
 وتتمثل بعض المقاييس في اآلتي:

ًمدلًالمعدل:  -ٔ ًأك ًالدراسة ًمحؿ ًالظاىرة ًكقكع ًمستكل ًعف يعبر
ًميبلدية،ً ًسنة ًعادة ًمعينة، ًزمنية ًفترة ًخبلؿ ًالمجتمع ًفي تكرارىا/شيكعيا

ددًحاالتًالظاىرةًإلىًعددًالسكافًالمعرضيفًليا،ًكيقاسًمفًخبلؿًنسبةًع
ًالمعرضيفً ًالسكاف ًمف ًفرعية ًمجمكعة ًأك ًالسكاف ًمجمكع ًيككف ًقد الذم

ًلمظاىرةًمحؿًالدراسة.ً
:ًالعبلقةًبيفًمجمكعةًفرعيةًمفًالسكافًكمجمكعةًفرعيةًأخرلًمفًالنسبة -ٕ

ًنفسًالسكاف.ً
ةًمعينة،ًكىكًبيذاًيختمؼًيعبرًعفًفرصةًكقكعًظاىرةًديمكجرافيًالحتمال: -ٖ

ًالحدثً ًأك ًالظاىرة ًبو ًتقع ًالذم ًالمستكل ًعف ًيعبر ًالذم ًالمعدؿ عف
ًالديمكجرافى.ً
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ًتقيسًمقاييس/ مؤشرات الفترة الزمنية -ٗ ًالتي ًالمؤشرات ًعف ًيعبر :
ًالتيًتقعًلكؿًالسكافً)اكًلجزءًمنيـ(ًخبلؿً الظكاىر/األحداثًالديمكجرافية

ًية.فترةًزمنية،ًعادةًسنكاتًميبلد
ًالظكاىر/األحداثًمقاييس/ مؤشرات األفواج -٘ ًتقيس ًالتي ًالمؤشرات ًكىى :

ًكيجرلً ًمعيف ًحدث ًفي ًتشترؾ ًاألفراد ًمف ًلفكج ًتحدث ًالتي الديمكجرافية
مبلحظتياًعبرًالزمف.ًكيعتبرًفكجًالميبلدًمفًأكثرًاألفكاجًشيكعاًكىكًيعبرً

ًمكاليدًسنةًمعينةًأكًفترةًزمنيةًمحددة.عفً
 

 يب السكان بحسب النوع والعمر  :ا: تركخامسً 
ًكالعمر ًالنكع ًفئات ًبحسب ًالسكاف ًتصنيؼ ًأىـً يعتبر ًمف ناث( ًكا  )ذككر

الخصائصًالسكانيةًالتيًتميزًالمجتمعًعفًغيرهًمفًالمجتمعات،ًألىميتياًفيًتحميؿً
البياناتًاألخرلًكدراسةًمستكياتًالشمكؿًكالدقةًكاالتساؽًلمصادرًالبياناتًالسكانيةً

ًعدادًالسكاف.ًكبياناتًت
ً ًبأنو ًكاإلسبلمية ًالنامية ًالببلد ًمف ًالعديد ًفي ًالعمرم ًالتركيب شاب"ً“كيتسـ

بسببًزيادةًنسبًالسكافًفىًاألعمارًالصغيرةًكانخفاضًتكقعًالحياة.ًكيمكفًدراسةً
ًأقؿً)مفً ًمفًخبلؿًدراسةًتكزيعًالسكافًبحسبًفئاتًالسفًالعريضة: ًالظاىرة ىذه

+ً(ًكمقارنةًالكضعًفيًدكؿًالعالـًالمختمفةًكمآًٔسنة(،)ًًْٔ-ُٓ)ً سنة(،ًُٓ
ً.(ُىكًمكضحًبالجدكؿًرقـً)
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ً(ٔجدول رقم )

في  ٜٕٔٓيوضح اختالف نسب توزيع السكان بحسب فئات العمر العريضة، لعام 
 بيانات صندوق األمم المتحدة لمسكان: بعض مناطق/دول العالم المختمفة بحسب

 ات العمر العريضة %نسب السكان بحسب فئ المنطقة / الدولة
 سنة فأكثر٘ٙ سنة ٗٙ –سنة  ٘ٔ سنة ٗٔ – ٓ

ًًًًِٗٓٔٔالعالـ
ًًًًُُٗٓٔٔالدكؿًالمتقدمة
ًًًًِٕٕٓٔالدكؿًالنامية

ًًًًِّّٓٔمصر
ًًًًُِّٖٗٓابافالي

ًويمكن حساب بعض المؤشرات التي ترتبط بالتركيب العمري/النوعي، مثل:

ًنسب السكان بحسب فئات العمر :  -ٔ ًفئةًكىك ًكؿ ًفي ًالسكاف ًنسبة يكضح
ًعمريةًمفًإجمالىًالسكاف.

)نسبةًالذككرًإلىًاإلناث(:ًكيمكفًحسابياًإلجمالىًالسكافًكماًًنسبة النوع  -ٕ
 سبؽًككذاًيمكفًحسابياًلؤلعمارًالمختمفة.

اًمنوًكىكًالعمرًالذمًيككفًعندهًنصؼًعددًالسكافًأكبرًسنًن وسيط العمر: -ٖ
ًاًمنو.صغرًسنًنكالنصؼًاآلخرًمفًالسكافًأ

 كيقيسًعددًمفًيعكليـًالسكافًفيًسفًالعمؿ.معدل اإلعالة الديموجرافية : -ٗ
ًالسكانيًأكثرًاألشكاؿًقدًراليرم السكاني : -٘ عمىًتمثيؿًالتركيبًًةيعتبرًاليـر

ًالتيً ًالمختمفة ًالتغيرات ًعف ًكاضحة ًصكرة عطاء ًكا  ًلممجتمع ًالنكعي العمرم
ًالزمن ًالفترات ًمدار ًعمى ًعميو ًالظكاىرًتطرأ ًلتفاعؿ ًنتيجة ًالمختمفة ية

ًىكًمكضحًبالشكؿًرقـ ًكما ًاليجرة(، ًالكفاة، ًالمختمفةً)اإلنجاب، ًالديمكجرافية
(ًحيثًيخصصًالمحكرًالرأسيًلفئاتًاألعمارًبالسنيفًمتصاعدةًمفًأسفؿًُ)
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المحكرًإلىًأعبله،ًكيخصصًالمحكرًاألفقيًلعددًالسكافًالمطمؽًأكًلمنسبً
ًعبارةًعفًعددًاألطفاؿًأكًنسبتيـ،ًكقمتوًىيًعددًًالمئكية.ًكتككفًقاعدة اليـر

 الشيكخًأكًنسبتيـ،ًكيتـًفصؿًالذككرًعفًاإلناثًعمىًجانبيًالمحكرًالرأسي.
 

 (ٔشكل رقم )

 
 المصدر: مكتب السكان المرجعي

 ا: التوزيع الجغرافي لمسكان:سادسً 
ًالتكزيعًالجغرافيًلمسكافًمفًخبلؿ: يمكفًالتعرؼًعمى

 نسبةًالمساحةًالمأىكلةًإلىًإجمالىًمساحةًالدكلة.المأىولة : المساحة -ٔ
كتعبرًعفًمدلًالتكدسًالسكانيًفيًالدكلةًباعتبارىاًتقيسًًالكثافة السكانية : -ٕ

 عددًسكافًالدكلةًمقسكماًعمىًمساحتيا.
كتقيسًنسبةًسكافًالمناطؽًالحضريةًبالدكلةًًنسبة التحضر )سكان الحضر( :ً-ّ

 إلجمالىًالسكاف.ً
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ًا: اإلنجاب:سابعً 
ًالفعم ًالممارسة ًإلى ًإلىًييشير ًيشار ًبينما ًاألحياء، ًالمكاليد ًخبلؿ ًمف ة

ًكنمطً ًمستكيات ًدراسة ًكتعتمد ًاإلنجاب. ًعمى ًالبيكلكجية ًالقدرة ًباعتبارىا الخصكبة
ًكالسقطً ًكالمكتى، ًأحياء ً)المكاليد ًعدد ًعف ًدقيقة ًبيانات ًكجكد ًعمى اإلنجاب

ًبحسبًا ًكتكزيعاتيـ ًتحديدًكاإلجياضً( ًتـ ًكقد ًالدراسة، ًمحؿ لخصائصًالمختمفة
اًأيضًنً–كتعريؼًىذهًاألحداثًمفًخبلؿًمنظمةًالصحةًالعالمية.ًكماًيتأثرًاإلنجابً

بالحالةًاالجتماعيةًكمستكلًالتعميـًخصكصانًلممرأة،ًكالمستكلًاالقتصادم،ًكالفيـًً-
ًالتطكر ًكمرحمة ًكالصراعاتًكاالستقرارًالمجتمعي، ًدراسةًالديمكجًرًالديني، ًكتتـ افي.

ًظاىرةًاإلنجابًمفًخبلؿًعدةًمؤشرات:

ًمقسكمانًمعدل المواليد : -ٔ  ًميبلدية ًأحياءًفيًسنة ًالمكاليد ًعمىًأنوًعدد يتحدد
ً.ًًَََُعمىًعددًالسكافًفيًمنتصؼًتمؾًالسنة،ًمضركبانًفيً

كىكًعبارةًعفًعددًالمكاليدًأحياءًفيًسنةًميبلديةًمعينةً معدل اإلنجاب العام : -ٕ
ًفيًسفًاإلنجابً)سنة ًالنساء ًعمىًعدد ًفيًًْٗ-ُٓمقسكما ًمضركبا سنة(

َََُ.ً
تختمؼًمستكياتًاإلنجابًبحسبًمعدلت اإلنجاب التفصيمية بحسب العمر:  -ٖ 

تتطمبًدراسةًاإلنجابًكتطكرهًقياسًًتبعناًلذلؾالعمرًلمنساءًفيًسفًاإلنجابً
ًالقياسً ًيتـ ًكعادة ًالمختمفة، ًلفئاتًالعمرًمستكياتًاإلنجابًلؤلعمار بالنسبة
 سنة(.ًًْٗ-ْٓالخمسية،ًكىكذاًبالنسبةًلبقيةًالفئاتًاألخرل،ًحتىًالفئةً)

ًالسيدة،ًمعدل اإلنجاب الكمى :  -ٗ ًأفًتنجبيـ ًالذمًيمكف ًاألطفاؿ متكسطًعدد
ًتعرضتًلمعدالتًاإلنجابًالتفصيميةًبحسبً ًاإلنجابية،ًإذا خبلؿًفترةًحياتيا

ًم ًعف ًعبارة ًكىك ًالسائدة. ًمرجحاًالعمر ًالتفصيمية ًاإلنجاب ًمعدالت جمكع
 بطكؿًالفئةًالعمرية.

متكسطًعددًاألطفاؿًاإلناثًالذمًتنجبوًالسيدةًخبلؿً: معدل اإلحالل اإلجمالى  -٘
ًاإلنجابً)أمًحتىً ًطكاؿًفترة ًالحياة ًاستمرتًعمىًقيد ًإذا ًاإلنجابية، حياتيا
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ً ًاإلنجابيةًْٗالعمر ًحياتيا ًمارست ذا ًكا  ًتقريبا(، ًكاممة ًلمعدالتًًسنة طبقا
ًاإلنجابًالتفصيميةًالسائدةًكنسبةًالنكعًعندًالميبلدًخبلؿًالفترة.ً

متكسطًعددًاألطفاؿًاإلناثًالذمًتنجبوًالسيدةًخبلؿًمعدل اإلحالل الصافي :  -ٙ
ًأساسًمعدالتًاإلنجابًالتفصيميةً ًعمى ًمارستًحياتيا ًإذا ًاإلنجابية حياتيا

ًخبل ًالسائدة ًالتفصيمية ًالكفيات ًمعدؿًكمعدالت ًعف ًيختمؼ ًكىك ًالسنة، ؿ
اإلحبلؿًاإلجمالىًفيًأنوًيأخذًفيًاالعتبارًاحتماؿًكفاةًالسيدةًخبلؿًحياتياً

 اإلنجابية.ً

 
 ا: الزواج والطالق :ثامنً 

يشػػكؿًالػػزكاجًاألسػػاسًلبنػػاءًاألسػػرةًفػػيًالمجتمعػػاتًخاصػػةًاإلسػػبلمية،ًكيمكػػفً
)أعػزبً"لػـًيتػزكجًًي:تصػنيفاتًىػًةتصنيؼًالسكافًبحسبًالحالةًالزكاجيػةًإلػىًخمسػ

ًمتزكجًكلكفًفيًحالةًانفصاؿ(.ً-مطمؽً-متزكجًًً-ًعمىًاإلطبلؽ"
كتتعػػػددًالمقػػػاييسًالتػػػيًيمكػػػفًاسػػػتخدامياًفػػػيًحالػػػةًالػػػزكاجًكالطػػػبلؽ،ًإالًأنيػػػاً

ًتختمؼًمفًناحيةًأسمكبًحسابياًكاستخداميا:

ةًكىكًيعبرًعفًأعدادًحاالتًالزكاجً)الطبلؽ(ًفيًسنمعدل الزواج )الطالق(:  -ٔ
 مفًالسكافًفيًمنتصؼًالسنة.ًَََُمعينةًلكؿً

كىكًيعبرًعفًعددًحاالتًالزكاجًلكؿًألؼًمفًمعدل الزواج أو الطالق العام:  -ٕ
سنةًفأكثرً)أكًفيًبعضًالمجتمعاتًكفقانًلمسفًالقانكنيًُٓالذككرًأكًالنساءً

 المسمكحًبوًلمزكاج(.ً
ًحاالتًالطبلؽًفً: معدل الطالق المصحح -ٖ ًإلىًىكًنسبةًعدد ًمعينة يًسنة

ًإلىًمتكسطًأعدادً ًأك ًالمتزكجيفًفيًمنتصؼًالسنة ًالرجاؿ ًأك ًالنساء أعداد
ًالنساءًكالرجاؿًالمتزكجيفًفيًمنتصؼًىذهًالسنة.ً
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يتـًحسابًمعدؿًً:ًمعدلت الزواج )الطالق( التفصيمية بحسب العمر والنوع -ٗ
ًنكعًع ًلكؿ ًبحسبًالفئاتًالعمرية ًتفصيمي ًبشكؿ ً)الطبلؽ( مىًحده،ًالزكاج

ًعمريةً ًفئة ًفي ً)الطبلؽ( ًالزكاج ًحاالت ًنسبة ًأساس ًعمى ًالمعدؿ كيحسب
لكؿًألؼًمفًالذككر)اإلناث(ًفيًىذهًالفئةًالعمريةًًسنةًمثبل(ًنًِْ-َِمعينةً)

 فيًمنتصؼًالسنة.
ىكًمجمكعًأعمارًالمتزكجيفًلممرةًاألكلىً : متوسط  العمر عند الزواج األولً-ٓ

ً ًالمتزكجيف ًعدد ًعمى ًمقسكمان ًمثمو ًكيحسب ًلمذككر، ًً-بالنسبة -ًكذلؾ
 لئلناث(.

 
 ا: الوفيات:تاسعً 

تعتبػػرًظػػاىرةًالكفيػػاتًأحػػدًعناصػػرًالتغيػػرًالسػػكاني،ًكالكفػػاةًمصػػيرًكػػؿًحػػي،ً
عمىًعدةًعكامػؿ،ًمنيػا:ًالحالػةًالصػحية،ًً–بمشيئةًاًتعإلىًً-كلكفًحدكثياًيتكقؼً

الػػػػػةًاالجتماعيػػػػػة،ًكمػػػػػدلًكنػػػػكعًالمػػػػػرض،ًكالسػػػػػف،ًكالنػػػػػكع،ًكالطبقػػػػػةًاالجتماعيػػػػػة،ًكالح
ًاستعماؿًالخدماتًالصحية،ًكالعادات،ًكأسمكبًالحياةً)مثؿًالتدخيف(.

مفًالسكافًفيًًَََُىكًعددًالكفياتًفيًسنةًمعينةًلكؿًمعدل الوفيات :  -ٔ
ًاإلناث ًأك ًالذككر ًمف ًلكؿ ًحسابو ًكيمكف ًالسنة، ًتمؾ ًأللًمجمكعاتً، ككذا

ًسكانيةًإذاًتكفرتًالبياناتًالمناسبة.
ًلممعادلةًالتاليةًًلفئةًعمريةً:ًمعدل الوفيات بحسب فئات العمر -ٕ كيحسبًكفقا

 معينةًكيمكفًبنفسًالطريقةًحسابةًلمفئاتًالعمريةًاألخرل:ً
كىكًعبارةًعفًعددًالكفياتًليذاًالسببًفيًًمعدل الوفيات بحسب سبب الوفاة: -ٖ

ًاب.ألؼًشخصًكذلؾًبسببًقمةًالكفياتًلمعظـًاألسبًََُسنةًمعينةًلكؿً
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ًمعيفًنسبة الوفيات بحسب السبب:  -ٗ ًسبب ًمف ًلمكفيات ًالمئكية ًالنسبة ىك
ًإلىًالعددًاإلجمالىًلمكفاةً ًفيًسنةًمعينة ًأمراضًالقمبًأكًالبميارسيا( )مثؿ:

 فيًتمؾًالسنة.

xًًًًًََُنسبةًالكفياتًمفًأمراضًالقمبً=ًً

أثناءًالسنةًاألكلىًمفًحياتيـًعددًالكفياتًبيفًالمكاليدًمعدل وفيات الرضع :  -٘
ًمكلكدًحيًفيًىذهًالسنة.ًَََُفيًسنةًمعينةًلكؿً

كيعتبػرًمعػػدؿًكفيػػاتًالرضػػعًمػػفًالمؤشػػراتًاليامػػةًالمعبػػرةًعػػفًالحالػػةًالصػػحيةً
فػػػػيًالمجتمػػػػعًكيػػػػدخؿًضػػػػمفًقائمػػػػةًالمؤشػػػػراتًالخاصػػػػةًبأىػػػػداؼًالتنميػػػػةًالمسػػػػتدامةً

ًممكف.ً(ًكتسعىًكافةًالدكؿًلتخفيضوًإلىًأدنىًمستكلََِّ)

قؿًمفًخمسًسنكاتًاألكىكًعددًحاالتًالكفاةًلؤلطفاؿًمعدل وفيات األطفال:  -ٙ
ًالمعدؿًفيًعاـًًَََُلكؿً ًٓ.ُٗإلىًًَُِٕمكلكد.ًبينماًتصؿًقيمةًىذا

ًالمع ًكيمكفًحسابًىذا ًحي. ًألؼًمكلكد ًلكؿ ًكفاة ًالذككرًحالة ًمف ًلكؿ دؿ
ً:هكاإلناثًعمىًحد

ً ًالمعدؿ ًىذا ًالمؤشراأكيعتبر ًمف ًالحالةًيضان ًمستكل ًعمى ًالدالة ًاليامة ت
ًالصحيةًلممجتمعً.

ًىكمعدل وفيات األميات -ٚ ًأكً : ًالكالدة ًأك ًكفياتًاألمياتًبسببًالحمؿ عدد
سنة(،ًًْٗ-ُٓألؼًسيدةًفيًسفًالحمؿً)فترةًاإلنجابًمفًًََُالنفاسًلكؿً

ً ًلكؿ ًاألميات ًكفيات ًعدد ًعف ًيعبر ًسفًًََُكىك ًفي ًالنساء ًمف ألؼ
ًاإلنجاب.

متكسطًعددًالسنكاتًالتيًعند الميالد:  -لىابمشيئة ا تعً-ًوقع الحياةت -ٛ 
يمكفًأفًيعيشياًالفردًكذلؾًبناءًعمىًمعدالتًالكفاةًالعمريةًالتيًيتعرضًلياً
ًالمتكقعةً ًالحياة ًسنكات ًحساب ًكيمكف ًمعينة. ًسنة ًفى ًحياتو ًمراحؿ خبلؿ
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ًالمتت ًالحياة ًسنكات ًلمشخصًعند ًأكثالي)المتبقية( ًكلكف ًكاألكثرًة ًأىمية رىا
ًمفً ًالحياة ًكيختمؼًتكقع ً)العمرًصفر(. ًالميبلد ًعند ًالحياة ًتكقع ًىك شيكعا
ًكبحسبًالحالةً ًكالنساء، ًالرجاؿ ًكبيف ًألخرل، ًزمنية ًفترة ًكمف ًألخرل، دكلة
ًفيً ًمكضح ًىك ًكما ًالديمكجرافي ًالكبائي ًكالتطكر ًكالصحية، االجتماعية،

 .(ِالجدكؿًرقـً)

 (ٕجدول رقم )
 الحياة  عند الميالد عمى مستوى العالم يوضح توقع

 توقع الحياة عند الميالد المنطقة
 إناث ذكور إجمالى السكان

ًَ.ًِٖٖ.ًٕٓٗ.ًٖٕالدكؿًالمتقدمة
ًٖ.ًُٕٗ.ًٕٖٔ.ًٗٔالدكؿًاألقؿًتقدماً)النامية(

ًْ.ًِّٖ.ًٖٕٖ.ًَٖالدكؿًالمرتفعةًالدخؿ
ًٔ.ًَّٔ.ًَٖٔ.ًُٔالدكؿًالمنخفضةًالدخؿ

ًَ.ًُٔٔ.ًّٕٓ.ًٗٓكبًالصحراءأفريقياًجن

 ًَُِٕلعاـًنشرةًبياناتًالكفياتًالصادرةًعفًشعبةًالسكافًباألمـًالمتحدةًالمصدر:
ً

كتكضػػػػحًىػػػػذهًالمؤشػػػػراتًالػػػػكاردةًفػػػػيًالجػػػػدكؿًالسػػػػابؽًالتباينػػػػاتًالكاضػػػػحةًفػػػػيً
مسػػػػتكياتًتكقػػػػعًالحيػػػػاةًًعنػػػػدًالمػػػػيبلدًبحسػػػػبًمسػػػػتكياتًالنمػػػػكًاالقتصػػػػادمًًكالػػػػدخؿً

ة،ًحيػػثًترتفػػعًفػػيًالػدكؿًالغنيػػةًذاتًمسػػتكياتًالنمػػكًالمرتفعػػةًبينمػػاًكالمنطقػةًالجغرافيػػ
 تقؿًبالنسبةًلمدكؿًالناميةًذاتًالدخؿًالمنخفض.
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 عاشرًا: المراضة/ العتالل :
ًتقاسًحالةًالمراضة/ًاالعتبلؿًبمعدليفًأساسييف:ًًًًً

ًزمنً-ًُ ًالتيًتحدثًفيًفترة ًالذمًيركزًعمىًالحاالتًالجديدة يةًمعدؿًاإلصابة
ًمعينة.ً

معدؿًاالنتشارًالذمًيركزًعمىًالحاالتًجميعياًجديدةًكانتًأكًقديمةًبالنسبةًً-ًِ
 .لمجمكعةًمفًالسكاف

 
 حادي عشر: اليجرة :

ىػػػػيًًحركػػػػةًالسػػػػكافًعبػػػػرًحػػػػدكدًمعينػػػػةًسػػػػكاءًأكانػػػػتًحػػػػدكدًدكليػػػػةً)اليجػػػػرةًً
ةًألخرلًفػيًالخارجية:ًكافدةًأكًنازحة(ًأكًحدكدًإداريةًداخؿًالدكلةًلبلنتقاؿًمفًمنطق

بيدؼًالعمػؿًأكًىجػرةًًةنفسًالدكلةً)اليجرةًالداخمية(.ًكاليجرةًالخارجيةًقدًتككفًمؤقت
يػػا.ًًكيمكػػػفًقيػػػاسًيدائمػػةًلمتػػػكطفًأكًاإلقامػػةًبشػػػكؿًمسػػتمرًفػػػيًالدكلػػػةًالتػػيًانتقػػػؿًإل

ً:الينكعيًاليجرةًعمىًالنحكًالت

مكفًإلىًمكافًكىكًعبارةًعفًعددًالمياجريفًالذيفًيصمعدل اليجرة الوافدة :  -ٔ
ًماً)دكلةًمعينة(ًلكؿًألؼًمفًالسكافًفيًىذاًالمكاف/الدكلة،ًفيًسنةًمعينة.

ًاألصميًفيًمعدل اليجرة النازحة :  -ٕ ًالمياجريفًالذيفًيغادركفًمكطنيـ عدد
ًفيًمنتصؼًىذهً ًالمكطفً)الدكلة( ًلكؿًألؼًمفًالسكافًفيًىذا ًمعينة سنة

 السنة.

لةًاالقتصاديةًأكًاألزمات،ًمثػؿ:ًالفيضػانات،ًكتزيدًاليجرةًالنازحةًمعًسكءًالحا
أكًالػػزالزؿ،ًأكًالجفػػاؼ،ًأكًضػػغطًالسػػكافًعمػػىًالمػػكارد،ًأكًعػػدـًكجػػكدًفػػرصًلمعمػػؿ،ً

ًأكًاالضطيادًالسياسيًكالعنصرمًأكًالحركبًكالصراعاتًالمسمحة.
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كىيًعبارةًعفًمحصمةًصافيًتياراتًاليجرةًالكافدةًكالنازحةًًاليجرة الصافية: -ٖ
ًدكل ًاكًلسكاف ًبالزيادة ًسكاء ًميبلدية( ً)سنة ًمحددة ًزمنية ًفترة ًفي ًمعينة ة
ًالنقصاف.

عدد المياجرين  -ومعدل صافي اليجرة= ))عدد المياجرين الوافدين
 ٓٓٓٔ xالنازحين( / عدد السكان في منتصف السنة( 

كىيًىجرةًالعمماءًكالفنييفًكالعماؿًالميرةًإلىًمناطؽًأكًدكؿًًىجرة العقول : -ٗ
ذاًزادتًىذهًاليجرةًفقدًتؤثرًسمبانًعمىًالمسارًالتقنيًنتيجةًلع كامؿًالجذب.ًكا 

 كالعمميًفيًالكطفًاألـ
ًكقمعانًًاليجرة القسرية السياسية: -٘ ًإرىابان ًكطنيـ ًمف ًالمكاطنيف ًإبعاد ىي

بكاسطةًقكاتًاحتبلؿًمتعسفةًأكًحككماتًطاغيةًفيًالكطفًنفسو،ًأكًبسببً
بابًبيئيةًمثؿًالزالزؿًأكًالمجاعاتًأكًالحرب،ًككذلؾًىناؾًىجرةًقسريةًألس

ًالتصحر.

 
 ثاني عشر: نمو السكان :

ًيتزايدًحجـًالسكافًعفًطريقيف:

 الفرؽًبيفًالمكاليدًكالكفياتًًًًًًًًكىي:ًالزيادة الطبيعيةً-ُ
 كىيًعبارةًعفًالفرؽًبيفًاليجرةًالكافدةًكالنازحة.ً:صافي اليجرةً-ِ

بػػيفًمعػػدؿًالمكاليػػدًكمعػػدؿًالكفيػػاتًحيػػثًًكيقػػاسًمعػػدؿًالزيػػادةًالطبيعيػػةًبػػالفرؽ
عندماًتككفًاليجرةًمحػدكدةً)أكًطفيفػة(،ًفػإفًالنمػكًالسػكانيًيتكقػؼًفقػطًعمػىًالزيػادةً

ًيتساكلًمعدؿًالنمكًالسكانيًمعًمعدؿًالزيادةًالطبيعية.بناءًعميوًالطبيعيةًًك
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 ثالث عشر: السنوات الالزمة لتضاعف السكان :
عمىًمستكلًالنمكًًالتضاعؼًعددًالسكافًمؤشرًنيعتبرًعددًالسنكاتًالبلزمةًً
لى:ًعددًالسنكات=ًاكخاصةًالزيادةًالطبيعية،ًكيمكفًتقديرىاًعمىًالنحكًالتًالسكاني،

ً./ًمعدؿًالنمكًالسكانيًأكًالزيادةًالطبيعيةًفيًالمائة(َٕ)
 

 رابع عشر: اإلسقاطات السكانية : 
ًال ًلحجـ ًمستقبمية ًتقديرات ًالسكانية ًاإلسقاطات ًبحسبًتكفر ًكتكزيعيـ سكاف

ًاإلجم ًالمستكل ًعمى ًسكاء ًإذاًاالعمر، ًالمختمفة ًالجغرافية ًلممناطؽ ًبالنسبة ًأك لى،
 ياًاإلسقاطات.يتكافرتًالبياناتًالمطمكبةًلتحديدًالفركضًالتيًتقكـًعم

 
ًخامس عشر: النظريات السكانية:

ًالنظرياتًبصكرةً تتعددًالنظرياتًالسكانيةًحيثًيمكفًعرضًبعضًمفًىذه
ً:اليتصرةًًعمىًالنحكًالتمخ

 نظرية الدورات السكانية المقتبسة من ابن خمدون:   -ٔ
ًالذمً ًكانييارىا ًالدكؿ ًلقياـ ًالمنطقي ًأساسًالتسمسؿ ًعمى ًالنظرية ًىذه كتقكـ

أنوًًىقدموًابفًخمدكفًفيًعرضًنظريتوًفيًتفسيرًالدكراتًالسكانية،ًحيثًأكدًعم
االنييارًيقؿًمعدؿًنمكىـ،ًذلؾًأنوًمعًفيًطكرًالرخاءًيزيدًنمكًالسكاف،ًكفيًطكرً

الرخاءًكاالستقرارًكزيادةًالدخؿًيقبؿًالناسًعمىًالزكاجًفيًسفًمبكرة،ًكينشطًالميؿً
الطبيعيًإلىًكثرةًاألطفاؿ،ًفيرتفعًبذلؾًمعدؿًالمكاليد،ًكفيًالكقتًنفسوًيؤدمًالتقدـً

ً ًالنظافة ًكانتشار ًالصالح ًالمسكف ًكتكفير ًالتغذية ًكتحسيف كالعاداتًاالجتماعي
ًذلؾً ًيصاحب ًما ًككثيران ًالكفيات، ًمعدؿ ًكانخفاض ًاألكبئة، ًتباعد ًإلى المتحضرة
مكجاتًاليجرةًمفًخارجًالدكلةًإلىًداخميا؛ًكمفًىناًيرتفعًمعدؿًزيادةًالسكاف،ًثـً

ًتبدأًالدكلةًفيًالشيخكخة،ًكيبدأًاالقتصادًفيًالتدىكر،ًكيقؿًالدخؿًكاإلنتاج.
ً
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 لمسكان :نظرية النتقال الوبائي  -ٕ
قدـًىذهًالنظريةًفىًنيايةًالستيناتًكخبلؿًالسبعيناتًمفًالقرفًالماضيًالعالـً
ًكنتائجياً المصرمً"عمراف"،ًكىيًتسعىًلتحميؿًالظكاىرًالسكانية،ًكعرضًمسبباتيا
تاريخيانًكجغرافيان،ًمعًالتفريؽًبيفًنماذجًمختمفةًلمتطكرًالسكانيًفيًمجمكعاتًمعينةً

ًتميزًالنظريةًبيفًفترتيفًمختمفتيفًلمتطكرًالسكاني:مفًالببلدًكالبيئات.ًًك

ًالفترةًالفترة القديمةً-ُ ًىذه ًكتميزت ًعشر ًالسابع ًالقرف ًمنتصؼ ًحتى ًكتمتد :
 القديمةًبزيادةًسكانيةًمحدكدةًكدكريةً.

كتغطيًالفترةًالتيًتمتًذلؾًحتىًالكقتًالحاضر،ًكالتيًأمكفًالفترة الحديثة:  -ًِ
ًتراكـًالسكافًجيبلنً بعدًجيؿ؛ًكذلؾًنتيجةًلبلنخفاضًالمستمرًفيًمعدؿًفييا
 دًفيًمستكلًأعمى.ًاليالكفيات،ًكبقاءًمعدؿًالمًك

 وتقوم ىذه النظرية عمى خمس مفاىيم أساسية ىي:
:ًتبدأًنظريةًاالنتقاؿًالكبائيًلمسكافًباعتبارًالكفاةًالمحرؾًاألكؿًالمفيوم األول  -

ًا ًكيأتيًاإلنجابًفيًالمكاف ًاألكلىًلمتغيراتًالسكانية ًالمراحؿ لثانيًكذلؾًطكاؿ
 خيرةًحيثًتنخفضًمستكياتًالكفاةً.لبلنتقاؿ،ًكينعكسًالكضعًفيًالمراحؿًاأل

يحدثًأثناءًاالنتقاؿًالكبائيًلمسكاف،ًحيثًيمرًاالنتقاؿًالكبائيًًالمفيوم الثاني:  -
ًاأل ًمرحمة ًىي: ًمراحؿ ًأربعة ًاألكبئة؛ًخبلؿ ًانحسار ًكمرحمة ًكالمجاعات؛ كبئة

ًاأل ًاإلكمرحمة ًصنع ًمف ًكامراض ًاالنتكاسية ًالتحضر؛ًمراض ًكأمراض نساف
 .كمرحمةًالشيخكخةًكعبلجًاألمراضًالمزمنةً

ًالبالغيف،ًًالمفيوم الثالث:  - ًمف ًاألطفاؿ ًبيف ًأعمى ًبمستكيات تنخفضًالكفيات
كبيفًاإلناثًأكثرًمفًالذككر،ًإذًتنخفضًكفياتًالرضعًككفياتًاألطفاؿًككفياتً

 األميات.
ًاألًابع:المفيوم الر   - ًنمط ًفي ًالتغير ًالتطكرًيرتبط ًيميز ًالذم مراضًكالصحة

ًالديمكجرافىً ًالتغير ًنتيجة ً"الحداثة" ًبمظاىر ًكثيقان ًارتباطان ًلمسكاف الكبائي
 كاالجتماعيًكالتنمكم،ًحيثًتنخفضًمستكلًالكفياتًنتيجةًلمتقدـًالصحي.
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ًالتغيرًفيًاألمراضًًالمفيوم الخامس:  - ًالتعرؼًعمىًطبيعة ًيتـ كاإلنجابًكفيو
ًالنمكذجً ًفيً ًنماذجًمتمثمة ًالسكافًمفًخبلؿًعدة ًعمىًتغير ًكتأثيرىا كسرعتيا

ابافًاليالكبلسيكيًالذلًشكىدًفيًأكركبا،ًكالنمكذجًشبوًالكبلسيكيًالذلًظيرًفيً
ًانخفاضًالكفياتً ًتأخر ًالذل ًالنامية ًالدكؿ ًكنمكذج ًكركسيا، ًأكركبا ًشرؽ كدكؿ

رؼًالصحيًكالتعميـًكيأتيًالنمكذجًالبطيءًفيًنتيجةًلمتطعيـ،ًكتنقيةًالمياهًكالص
 .النيايةًالذمًيتسـًبارتفاعًمستكياتًاإلنجاب

 
 نظرية التحول/ النتقال الديموجرافي لمسكان : -ٖ

ًخاصةً ًالعالـ، ًفيًدكؿ ًالتغيراتًالديمكجرافية ًفيًتفسير ً ًالنظرية ًىذه تسيـ
ًحيثً ًاإالنامية، ًفي ًمكضح ًىك ًكما ًمراحؿ ًخمسة ًإلى ًتشير ً)نيا ًرقـ (،ًِلشكؿ

ً ًسفًالمرحمة األولى كتتميز ًلتأخر ًنتيجة ًكالكفيات ًالمكاليد ًمعدلي ًمف ًكؿ بارتفاع
الزكاجًباإلضافةًلمعكامؿًالطبيعيةًاألخرلً)المجاعاتًكالحركبًكانتشارًاألكبئة(.ًكقدً

ً ًتتميز ًكما ًعشر ًالثامف ًالقرف ًنياية ًحتى ًالمرحمة ًىذه المرحمة الثانية استمرت
ًإمداداتًباالنخفاضًالسري ًفي ًالتحسف ًبسبب ًلمتقدـ ًنتيجة ًالكفيات ًمعدالت ًفي ع

مداداتًالمياهًالنقية،ًكقدًاستمرتًىذهًالمرحمةًإلىًالقرفً الغذاءًكالصرؼًالصحيًكا 
ًفيً ًأما ًبسببًالعكامؿًالمرتبطةًًالمرحمة الثالثةالعشريف. تنخفضًمعدالتًالمكاليد

ًكاًر ًاألسرة، ًتنظيـ ًإلىًكسائؿ ًالكصكؿ ًنتيجةًباإلنجابًمثؿ تفاعًمستكياتًالمعيشة
ًالمرأةً ًكاالرتقاءًبكضع ًكانخفاضًالزراعاتًالتقميدية، ًكالتحضر، ًفيًاألجكر، لمزيادة

ًفيًيكتعم ًبينما ينخفضًمعدالتًًالمرحمة الرابعةميا،ًكانخفاضًقيمةًعمؿًاألطفاؿ،
ًمفً ًالعديد ًييدد ًما ًكىك ًالسكاف، ًعدد ًتقمص ًإلى ًيؤدم ًمما ًكالكفيات المكاليد

تًالتيًتعتمدًعمىًالقكةًالبشريةًالعاممة،ًكتأتيًالمرحمةًالخامسةًحيثًيرتفعًالصناعا
ًمعدؿًالمكاليدًمعًاستمرارًمعدؿًالكفياتًفيًاالنخفاض.ً

ً
ً
ً
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 نظرية مالتوس لمسكان -ٗ
ًمركرًًً ًمع ًالغذائية ًكالمكارد ًالسكاف ًمف ًكؿ ًتزايد ًمالتكس ،ًالزمفًالحظ

كلكنيماًالًيتزايدافًبنفسًالمعدؿ.ًكيؤدمًىذاًاإلختبلؿًفيًمعدؿًالزيادةًإلىًظيكرً
ًبمتًك ًالسكاف ًزيادة ًتشبيو ًإلى ًمالتكس ًعمد ًفكرتو، ًكإلبراز ًاإلجتماعية. ةًاليالمظالـ

ًمتًك ًشكؿ ًفي ًتككف ًالغذائية ًالمكاد ًزيادة ًأف ًحيف ًفي ًاليىندسية ًعددية. كأشارًة
عامانًإذاًلـًتقـًعقباتًًِٓمالتكسًإلىًأفًالسكافًقادركفًعمىًالمضاعفةًمرةًكؿً

 .تحكؿًدكفًذلؾ.ًأماًاإلنتاجًالزراعيًفإنوًالًيستطيعًمكاكبةًىذهًالزيادة
كيؤدمًاإلختبلؿًبيفًالزيادةًفيًالسكافًكالزيادةًفيًالمكادًالغذائيةًإلىًضركرةً

ًإعادة كنمكًالمكادًالغذائية.ً نمكًالسكافًالتكازفًبيفًتدخؿًعكامؿًخارجيةًمفًشأنيا
كقدًبيفًمالتكسًفيًأكؿًاألمرًأفًىذهًالعكامؿًتتككفًمماًأسماهًبالمكانعًاإليجابيةً

 .راضكاألم كاألكبئة كالمجاعاتًمثؿًالحركب
ًزيادةً ًالسكافًأك ًيتعمؽًبزيادة ًمالتكسًفيما ًالتيًنادلًبيا كييبلحظًأفًاآلراء

ً.إحصائيةًاإلنتاجًمفًالمكادًالغذائيةًلـًترتبطًبدراسةًتطبيقيةًأك
ً
ً

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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ًالمبحث الثالث
 إلسالمي ديموجرافياالعالم ا

 
 أول: التعريف بالعالم اإلسالمي: 

ًالناحيةً ًكمف ًالمسمميف، ًمف ًأغمبية ًفيو ًيقيـ ًاإلسبلميًكؿًمكاف ًالعالـ يضـ
ًتمؾً ًكمفًأىـ ً"دكلةًإسبلمية" ًما ًفتكجدًشركطًالعتبارًدكلة ًكالسياسية الديمكجرافية

ً ًكبمعنى ًالمسمميف، ًمف ًالسكاف ًأغمبية ًتككف ًأف ًيآالشركط ًأف ًالسكافًخر شكؿ
%ًفأكثر،ًأكًأفًتككفًالدكلةًعضكانًفىًَٓالمسممكفًمفًإجمالىًعددًالسكافًنسبةً

ًكيضاؼًإلىً ًإسبلميان، ًأفًيككفًدستكرًالدكلة ًكالًيمـز ًالتعاكفًاالسبلمى"، "منظمة
ًفىً ًالسكاف ًألغمبية ًبالنسبة ًأقميات ًشكؿ ًفى ًيعيشكف ًالذيف ًالمسممكف ًالدكؿ، ىذه

ًكعمىًذلؾًيككفًعد ًالتعاكفًالدكؿ. ًفيًمنظمة ًالدكؿًاألعضاء ًاإلسبلمية ًالدكؿ د
(ًسبعانًكخمسيفًًدكلةًعضكانًمكزعةًعمىًأربعًقاراتً)أفريقيا،ًآسيا،ًٕٓاإلسبلمىً)

(ً ًالشكؿ ًكيكضح ًالجنكبية(، ًأمريكا ًّأكركبا، ًعمى ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًتكزيع نحاءًأ(
ًالعالـ.ً

ً ًفي ًالعالـ ًأنحاء ًفيًجميع ًالمسمميف ًالبمدافًدًَُكيعيشًثمثا ًبيف ًمف كؿ.
يرافًكتركيا(ً العشرة،ًتكجدًستةًدكؿًفيًآسياً)إندكنيسياًكباكستافًكاليندًكبنجبلديشًكا 

فريقياً)مصرًكالجزائرًكالمغرب(ًككاحدةًفيًأفريقياًجنكبًالصحراءًأكثبلثةًفيًشماؿً
ًالكبرلً)نيجيريا(.

ً
ً
ً
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 (: خريطة العالم موضحا بيا توزيع دول العالم اإلسالميٖشكل )

Source: Organization of Islamic Cooperation (OIC), Statistical, Economic and 
Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC),2018. 
"Statistical Yearbook on OIC Member Countries 2018" 

 : عدد السكان بالعالم اإلسالمي :ثانياً 

ًسكاف ًعدد ًًيبمغ ًاإلسبلمية ًًُرْالدكؿ ًعاـ ًمسمـ ًإلىًًََِٓمميار كارتفع
ًلتقديراتًُرٕ ًكفقان ًمسمـ ً مميار ًالمتحدة ًالسكافًباألمـ ًسنةًًَُِٓشعبة )مراجعة

ًمميكفًخبلؿًعشرًسنكات.ًًََّ،ًبزيادةًتقدرًبحكالىً)َُِٗ
،ًَُِٓكعمىًمستكلًالدكؿ،ًككفقانًلتقديراتًشعبةًالسكافًباألمـًالمتحدةًلعاـً

ًالسكدافًكأخيرًنإًعدفتًي ًإيراف، ًتركيا، ًمصر، ًبنجبلديش، ًنيجيريا، ًباكستاف، اًندكنيسيا،
ًً.(ُ)ًأكغنده،ًأكثرًالدكؿًاإلسبلميةًمفًحيثًعددًالسكافًعمىًالترتيب

(ًإلىًأفًأعمىًعشرةًدكؿًإسبلميةًفيًالكثافةًالسكانيةًلكؿًْكيشيرًالشكؿً)
كبنجبلديشًالشعبيةًكفمسطيفًًىي:ًالبحريفًكالمالديؼًَُِٓكيمكًمترًمربعًفيًعاـً

ًالكثافةً ًتراكحت ًحيث ًغامبيا، ًكالككيتًكأخيرا ًكقطر ًكباكستاف ًالقمر ًكجزر كلبناف
                                                           

 
 

 اإلسالميةالدول 
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.ًًتبمغًنسبةًالدكؿًالعربيةًمنيـًِنسمة/كـًَُٖٓإلىًًِنسمة/كـًَِٔالسكانيةًمفً
%ًمنيـًدكؿًغيرًعربيةًَُسيكية،ًك%ًمنيـًدكؿًغيرًعربيةًبالقارةًاآلَّ%،ًكَٔ

ًاأل ًمفًبالقارة ًمفًنظرائيا ًيعنىًأفًالدكؿًالعربيةًاإلسبلميةًأكثرًمعاناة ًمما فريقية.
الدكؿًاإلسبلميةًمفًارتفاعًالكثافةًالسكانية.ًبينماًالدكؿًاإلسبلميةًالعشرةًاألقؿًكثافةً
ًكالغابكفً ًكتركمنستافًكتشاد ًعماف ًمالىًكسمطنة ًىي: ًمربع ًمتر ًكيمك ًلكؿ سكانية

ًكغكيان ًالدكؿًككازاخستافًكمكريتانيا ًبيذه ًالسكانية ًتراكحتًالكثافة ًكسكريناـ، ًكليبيا ا
،ًخمسةًدكؿًمنيـًيقعكاًفيًالقارةًاألفريقيةًكثبلثةًدكؿًفيًِنسمة/كـًُْإلىًًْبيفً
سياًكدكلتيفًفيًالقارةًاألمريكيةًمنيـًدكلةًسكريناـًالتيًتعتبرًىيًأصغرًدكلةًآقارةً

ًـ.ََِِإسبلميةًفيًالكثافةًالسكانيةًفيًعاـً
ً

فى الكثافة دول  ٓٔدول إسالمية في الكثافة السكانية وأقل  ٓٔأكثر : (ٗكل )ش
 ٕ٘ٔٓالسكانية في عام 

 المصدر:
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of 
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423. 
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 ا: أىم المؤشرات السكانية بالعالم اإلسالمي: ثالثً 

ًاإلنجابً: يمعدل اإلنجاب الكم -ٔ ًحيثًمعدؿ ًمف ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًتقسيـ يمكف
 إلىًأربعًمجمكعات:ًيالكم

 فأكثر( ٗالمجموعة األولى: دول ذات معدلت إنجاب مرتفعة جدًا )
(ً ًعدد ًىِِكتضـ ًدكلة ًالقمر،ً( ًجزر ًمكريتانيا، ًالصكماؿ، ًالسكداف، ـ:

نيجيريا،ًأكغندا،ًمكزمبيؽ،ًالكاميركف،ًككتًدلًفكار،ًالنيجر،ًبكركيناًفاسك،ًمالى،ً
ًسيًر ًتكغك، ًبنيف، ًغينيا، ًتشاد، ًبساك،ًاليالسنغاؿ، ًغينيا ًالغابكف، ًغامبيا، كف،

ً ًمف ًبيا ًالكمى ًاإلنجاب ًمعدؿ ًتراكح ًكالذم ًفأكثرًٓأفغانستاف. ًسيدة.ًًأطفاؿ لكؿ
دكؿًعربيةًأفريقية،ًكىكًماًيشيرًًْكيبلحظًأفًجميعًىذهًالدكؿًدكؿًأفريقية،ًمنيـً

إلىًمعاناةًالدكؿًاألفريقيةًاإلسبلميةًمفًارتفاعًمعدالتًالخصكبةًمقارنةًبباقىًالدكؿً
ًاإلسبلمية.

 (ٗإلى أقل من ٖالمجموعة الثانية: دول ذات معدلت إنجاب مرتفعة )من 
دكلة،ًيقدرًمتكسطًعددًاألطفاؿًالتىًتنجبيـًالسيدةًخبلؿًفترةًً(ٔكتضـًعددً)

ًبحكالى) ًاإلنجابية ًْحياتيا ًالعراؽ، ًأفريقيا(، ً)بقارة ًالغابكف ًكىـ: ًأطفاؿ، مف،ًالي(
ًفمسطيف،ًباكستاف،ًطاجكستافً)بقارةًآسيا(.

 (ٖإلى أقل من ٕالمجموعة الثالثة: دول ذات معدلت إنجاب متوسطة )من 
دكلة،ًيقدرًمتكسطًعددًاألطفاؿًالتىًتنجبيـًالسيدةًخبلؿًً(ُُكتضـًعددً)

ًالمغرب،ًجيبكتى،ً ًالجزائر، ًاإلنجابيةًبحكالىًثبلثةًأطفاؿ،ًكىـ:ًمصر، ًحياتيا فترة
ًالسعكدية،ًسكريا،ًاألردف،ًسمطنةًعماف،ًكازاخستاف،ًقيرغيرستاف،ًتركمنستاف.

 (ٕالمجموعة الرابعة: دول ذات معدلت إنجاب منخفضة )أقل من
(ً ًعدد ًاإلُٖكتضـ ًليبيا، ًتكنس، ًىـ: ًدكلة ًلبناف،ً( ًالمتحدة، ًالعربية مارات

زيا،ًأذربيجاف،ًيالككيت،ًالبحريف،ًإندكنيسيا،ًبنجبلديش،ًتركيا،ًإيراف،ًأكزبكستاف،ًمال
ًتمؾً ًبيف ًمف ًأف ًكيبلحظ ًسكريناـ. ًغكيانا، ًألبانيا، ًالمالديؼ، ًالسبلـ، ًدار بركنام
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(ًٗكؿًأكركبيةًكمفًأمريكاًالجنكبية،ًكالدكؿًالمتبقيةً)(ًًدّ)ً(ًدكؿًعربية،ٕ)ًالدكؿ
ًدكؿًتقعًبقارةًآسيا.

ًمعدل الوفيات الخام : -ٕ 
معدؿًالكفياتًالخاـًأحدًأىـًمؤشراتًالتقدـًالصحىًفىًالمجتمعاتًًانخفاض

(ً ًرقـ ًبالجدكؿ ًكتعكسًالمؤشرات ًبشكؿًْالمختمفة، ًالخاـ ًالكفيات ًمعدؿ ًارتفاع ،)
ً(ًحالةًإلىُْ)ًفريقيةًغيرًالعربية،ًحيثًتراكحتًالتقديراتًبيفممحكظًبيفًالدكؿًاأل

ًاآلً(ٕ) ًالعربية ًحققتًالدكؿ ًبينما ًالسكاف، ًألؼًمف ًإلىًجانبًحاالتًلكؿ سيكية
ًأقؿًمستكياتًلمكفياتًتراكحتً ًالجنكبية ًكأمريكا ًأكركبا ًبقارة ًكسكريناـ ًكغكيانا ألبانيا

ًأفريقياً(ًحاالتًلكؿًألؼًمفًالسكاف.ًًكٕ)ًبيفًحالةًإلى جاءتًالدكؿًالعربيةًبقارة
ًحاالتًإلىً)ٓفىًمكقعًمتكسطًلمستكلًالكفياتًتراكحًبيف) ًلكؿًٗ( ًحاالتًكفاة )

ًإلىً ًليصؿ ًالصكماؿ ًلدكلة ًالتقدير ًارتفاع ًمع ًالسكاف، ًألؼًمفًًُِألؼًمف لكؿ
 السكاف.

ًالفترات الالزمة لتضاعف عدد السكان  -ٖ
باعتبارًسنةًًََُِالسكافًحتىًعاـًًتعتبرًالفتراتًالبلزمةًلتضاعؼًعددًًًً

ًكطبقًنًَُِٓ ًالمتحدة. ًباألمـ ًالسكاف ًشعبة ًلتقديرات ًطبقاًن ًاألساس، ًليذهًسنة ا
ًالسكافًبحمكؿًعاـً ًالسبؽًفىًتضاعؼًعدد ًالنيجرًسيككفًليا التقديراتًفإفًدكلة

.ًبينماًَُِْ،ًثـًالصكماؿًكتشادًبحمكؿًعاـًََِْ،ًتميياًدكلةًمالىًعاـًَِّْ
ًسكؼًتست ًمصر، ًسكريا، ًباكستاف، ًمف ًفتراتًلتضاعؼًعددًاليغرؽًكؿ ًأكبر مف

سنة(ًلتحقيؽًالتضاعؼًًْٗ،ًَٓ،ًّٓ،ًٓٔ)ًماًالسكاف،ًحيثًسكؼًتحتاجًكؿًمني
خبلؿًالفترةًالمشارًإلييا.ًكيبلحظًأفًطكؿًالفترةًلتضاعؼًعددًالسكافًمرتبطًبحجـً

مفًالدكؿًاإلسبلميةًلفًًاالسكافًفىًتمؾًالدكؿ،ًكماًتجدرًاإلشارةًإلىًأفًىناؾًعددًن
ً ًالسكافًحتىًعاـ ًتضاعؼًلعدد ًدكؿًًََُِيحدثًليا ًآسيكية،ًإمعظميا سبلمية

ًكالدكؿًالثبلثًبأكركباًكأمريكاًالجنكبية.ً
 معدل النمو السكاني: -ٗ

ًاآل ًبالقارة ًالعربية ًاإلسبلمية ًمتزايدًالدكؿ ًسكاني ًنمك ًمعدؿ ًأعمى ًليا سيكية
دكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقية،ًكتحتؿًالدكؿًكيميياًفيًالمرتبةًالثانيةًال
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اإلسبلميةًفيًالقارةًاألمريكيةًالمرتبةًاألخيرةًفيًمعدؿًالنمكًالسكاني،ًكذلؾًخبلؿً
(ًكلكفًاختمؼًالكضعًفيًالفترةًٓ،ًكماًيشيرًًالشكؿً)ًََُِ/ََِٓالفترةًالزمنيةً
ميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةًخذتًالدكؿًاإلسبلأفقدًًَُِٓ/ََُِالزمنيةًالتاليةً

%(،ًكأخذًمعدؿًالنمكًالسكاني2.8ًالمرتبةًاألكلىًفيًمعدؿًالنمكًالسكانيًالمتزايدً)
%(،2.5ًسيكيةًفيًالتراجعًلتحتؿًالمرتبةًالثانيةً)لمدكؿًاإلسبلميةًالعربيةًبالقارةًاآل

خيرةًبنسبةًنمكًبمغتًكمازالتًالدكؿًاإلسبلميةًفيًالقارةًاألمريكيةًتحتفظًبالمرتبةًاأل
%(،ًكعمىًعكسًالنمطًالسائدًبيفًالدكؿًاإلسبلمية،ًفإفًالدكؿًاإلسبلميةًفي0.7ً)

القارةًاألكركبيةًتتمتعًبمعدؿًنمكًسكانيًمتناقصًعبرًالزمفًخبلؿًالفترتيفًالزمنيتيفً
ًعمى0.39ً-ك) %(،0.92-)ًبمغًكالذلً،َُِٓ/ََُِكًََُِ/ََِٓ ،)%
ًالتكالى.

 ٕ٘ٔٓ-ٕ٘ٓٓالنمو السكاني بالعالم اإلسالمي خالل الفترة معدل  :(٘شكل )

 المصدر:

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of 
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423 
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 ر المتوقع عند الميالد لمرجال والنساءالعم -٘
(ًأفًالدكؿًاإلسبلميةًالعشرةًاألعمىًفيًالعمرًالمتكقعًٔيتضحًمفًالشكؿً)ً

ً ًالزمنية ًالفترة ًخبلؿ ًكالنساء ًلمرجاؿ ًالميبلد ًكلبنافًًََِِ-َُِٓعند ًقطر ىي
ًكالبحريفًكالجزا ًالمتحدةًكسمطنةًعمافًكتركيا ًكاإلماراتًالعربية ئرًكالمالديؼًكألبانيا

ًبيفً ًكتتراكحًقيمتوًما ًتكنس. لىًًٕٔكأخيرا ًإلىًحكا  ،ًًَٖعاماًن %ًمنيـًَٕعاماًن
%ًدكؿًغيرًعربيةًفيًالقارةًَِدكؿًإسبلميةًعربيةًكمعظميـًفيًالقارةًاألسيكيةًك

ًك ًالعشرةًَُاألسيكية ًالدكؿًاإلسبلمية ًمتكقع ًىك ًكما ًاألكركبية. ًفيًالقارة %ًدكلة
ًعندًالمي ًالزمنيةًاألقؿًفيًتكقعًالحياة كالذمًيتراكحًًََِِ-َُِٓبلدًخبلؿًالفترة

ًالعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًمفً ًكاليتجاكزًًْٓفييا ًتقريباًن ًَٔعاماًن
ًكاآل ىي ًديفكارًعاماًن ًكككت ًبيساك ًكغينيا ًكمالى ًكالكاميركف ًكمكزنبيؽ ًتكجك تي:

ًتشاد.اليكالصكماؿًكنيجيرياًكسيًر دكؿًأفريقيةًكمعظمياًغيرًكنبلحظًأنيـً كفًكأخيراًن
عربيةًماًعداًدكلةًالصكماؿ،ًكيعدًالعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًفىًىذهً
الدكؿًأقؿًمفًالمتكسطًالعالميًلمعمرًالمتكقعًعندًالميبلدًلمرجاؿًكالنساءًكالذمًبمغً

 عاماًخبلؿًنفسًالفترةًالزمنية.ًًِٕ
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 في العمر المتوقع عند الميالد لمرجال والنساء دول إسالمية  ٓٔأعمى  :(ٙشكل )
2015ً-2020وأقميا خالل الفترة 

 
 المصدر:

Source: United Nations - Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of 
World Prospects” ST/ESA/SER.A/423. 

 التركيب النوعي والعمري لمسكان في العالم اإلسالمي: ا:رابعً 
ًىكً  ًسبؽًالذكر: ًبالتركيبًالنكعيًكالعمرمًلمسكافًفيًالمجتمعًكما كيقصد

ًالعمريةً ً)الفئات ًالمختمفة ًاألعمار ًعمى ًمجتمع ًأم ًفي ًكاإلناث ًالذككر تكزيع
ًالمختمفة(.ً

 لمسكان وأىم استخداماتو: أىمية التركيب النوعي والعمري -ٔ
ًال ًرسـ ًفي ًميمان ًجانبان ًلمسكاف ًكالعمرم ًالنكعي ًالتركيب ًدراسة يكؿًيتمثؿ

 السكانيًألمًمجتمعًلماًلوًمفًاستخداماتًمنيا:ً



~ 37 ~ 
 

ًمحؿً - ًالمجتمع ًفي ًالمختمفة ًالسكانية ًكالظكاىر ًالبيانات ًكتحميؿ كصؼ
لعمرًمحددانًرئيسياًاالىتماـًمثؿًاإلنجابًكالكفياتًكاليجرةًكغيرىاًكالتيًيعدًا

 بالنسبةًليا.ً
نياًمجتمعاتًفتيةًترتفعًفيياًإالمساعدةًعمىًتصنيؼًالمجتمعاتًمفًحيثً -

نسبةًصغارًالسفًكتمثؿًمجتمعاتًالدكؿًالنامية،ًأـًمجتمعاتًىرمةًترتفعً
 فيياًنسبةًكبارًالسفًكتمثؿًمجتمعاتًالدكؿًالمتقدمة.

ًالمجتمعات - ًفي ًالسكانية ًالظكاىر ًمستكل ًتثبيتًًمقارنة ًبعد ًكذلؾ المختمفة
 )التحكـ(ًفيًالتركيبًالعمرمًلمسكافًفيًالمجتمعاتًمحؿًالمقارنة.

ًالسالب،ً - ًالسكاني ًالنمك ًمثؿ ًبالتغيراتًالسكانية، حسابًالمؤشراتًالمتعمقة
 عالةًكغيرىا.خاصةًفيًظؿًنظاـًتسجيؿًدقيؽًلؤلحداثًالحيكيةًكاإل

فيًالفئاتًالعمريةًالمختمفةًبصفةًتقييـًجكدةًالبياناتًالمتعمقةًبعددًالسكافً -
 خاصة.

ًالكزفً - ًعمى ًتعتمد ًكالتي ًالمجتمع ًفي ًاالجتماعية ًالعبلقات ًكتفسير تحميؿ
 النسبيًلمسكافًفيًاألعمارًالمختمفة.

لبعضًالمجمكعاتًالسكانيةًذاتًاألىميةًالخاصةًفيًًاليتحديدًالحجـًالح -
 اخبيف.المجتمعًمحؿًالدراسةًمثؿًالقكةًالبشرية،ًحجـًمجتمعًالن

ةًككذلؾًالتخطيطًالمستقبميًلبلحتياجاتًمفًالمكادًاليتقديرًاالحتياجاتًالح -
ًالتعم ًخدمات ًالصحة، ً)خدمات ًكالخدمات ًالعامةًيالغذائية ًالمرافؽ ـ،

 كالمكاصبلت،ًاإلسكاف(.
 وصف التركيب العمري لمسكان:  -ٕ 

ًىناؾًالعديدًمفًالمقاييسًلكصؼًالتركيبًالعمرمًلمسكافًمنيا:
ًالحجـًع النسبي لمسكان وفقًا لمعمرالتوزي - ًمعرفة ًفي ًكبرل ًأىمية ًلو :

ًالمحتمؿً ًالحجـ ًمعرفة ًكأيضا ًالمختمفة ًالخدمات ًعمى ً"الطمب" المحتمؿ
 "العرض"ًمفًالمجمكعاتًالسكانيةً.



~ 38 ~ 
 

ًتقيسًمدلًفتيةًأكًشيخكخةًألًمجتمعًككؿً.ًالتعمر: -
ًمتساكييفوسيط العمر - ًنصفيف ًإلى ًالسكاف ًيقسـ ًالذم ًالعمر ًىك عدديانًً:

ًأقؿًمفًالكسيطًكالنصؼًاآلخرًعمرىـً بحيثًيككفًنصؼًالسكافًعمرىـ
 أكبرًمنو.ً

:ًتقيسًالعبلقةًبيفًحجـًمجمكعتيًاألطفاؿًكالشيكخًفيًمجتمعًعالةنسبة اإل -
 مفًناحيةًكمجمكعةًالسكافًفيًسفًالعمؿًمفًناحيةًأخرل.

ًالنسبةًأقؿًمفًًسنة(: ٘ٔنسبة األطفال )أقل من  - ًكانتًىذه ،ًفإفًَّإذا
ذاًكانتًىذهً ".ًًكا  ذلؾًيدؿًعمىًأفًالمجتمعًمحؿًالدراسةًىكًمجتمعً"ًىـر

 عمىًأفًىذاًالمجتمعً"فتيً".ًًا،ًفإفًذلؾًيعدًمؤشرًنَْالنسبةًأكبرًمفً
إذاًكانتًىذهًالنسبةًأكبرًمفًأكًًسنة فأكثر(: ٘ٙنسبة السكان في )العمر  -

".ًًفإفًذلؾًيدؿًعمىًأفًالمجتمعًمحؿًالدراسةًًَُتساكلً ىكًمجتمعً"ًىـر
ذاًكانتًىذهًالنسبةًأقؿًمفً عمىًأفًىذاًالمجتمعًًا،ًفإفًذلؾًيعدًمؤشرًنَُكا 

 "فتيً".ً
ىكًنسبةًعددًالسكافًفيًالفئةًًدليل التعمر )نسبة المعمرين إلى األطفال(: -

"ً ً"ًٓٔالعمرية ًمف ًأقؿ ًالعمرية ًالفئة ًفي ًالسكاف ًعدد ًإلى ًفأكثر" ًُٓسنة
 ًكًأفضؿًمقاييسًالتركيبًالعمرمًلمسكاف.سنة"،ًكيعدًىذاًالمقياسًى

:ًكيتـًعادةًتحميؿًالتركيبًالعمرلًكالنكعيًلمسكافًباستخداـًاليرم السكانى -
ًإلىًأفًىناؾًبعضًاألحداثًمثؿًالحركب،ً ًكيجبًاإلشارة ًالسكاني. اليـر

ًالتغيراتًفيًمعدالتًالمًك ًاليجرة، ًآثارىاًالياألكبئة، ًتترؾ ًالتي ًكالخصكبة د
ًالنقصافًلحجـًبعضًالفئاتًالعمريةًالس عمىًاليـر ًأك ًسكاءًبالزيادة كاني،

 عفًالنمطًالمعتاد.ً
ً ًبياناتًالتركيبًالعمرمًيمكف ًإلىًأف ًاإلشارة ًمفًًأفكتجدر تتعرضًلمعديد

ً،ً ًالعمر ًبيانات ًعمى ًالحصكؿ ًعدـ ًعمى ًالمترتبة ًاالخطاء ًمنيا: ًكالتي األخطاء،
ات/مفرداتًمفًالمجتمعًمفًعمميةًكىناؾًأخطاءًالتغطيةًكىيًنتيجةًاستبعادًمجمكع
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يـًأكًإخفاءًكجكدىـًضمفًاألسرة،ًإلىًجانبًأخطاءًيالعدًنتيجةًلصعكبةًالكصكؿًإل
ًيتعمؽًاألمرًبكبارً ًتسجيؿًالبياناتًالصحيحةًعفًالعمرًكالنكعًخاصةًعندما عدـ

ًميةًالمنخفضة.ًًيالسفًأكًاالفرادًمفًذكلًالمستكياتًالتعم
ً
 لمتركيب العمري لدول العالم اإلسالمي: ساسيةا: المالمح األخامسً 

ًمجمكعاتً ًثبلث ًإلى ًالعمرم ًالتركيب ًحسب ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًتقسيـ يمكف
ً(ٓجدكؿً)َُِٓشعبةًالسكافًلعاـًً–مـًالمتحدةًلىًطبقاًلتقديراتًاألاكالت

ًًدول(: ٓٔالمجتمعات األكثر فتية ) -ٔ أقصاىا،ًفيًكؿًًالنسبةحيثًتبمغًىذه
ًكاإل ًقطر ًدكلة لىًمامف ً)حكا  ًمفًٖٓراتًالعربية ًكؿ ًالدكلتيف ًتمؾ ًتمي ،)%

يرافًكبركنامً البحريفًكالككيتًكسمطنةًعمافًكالسعكديةًكالمالديؼًكأذربيجافًكا 
%(،ًكجميعيـًمفًدكؿًقارةًٕٕ%ًإلىًُٕدارًالسبلـً)تتراكحًىذهًالنسبةًبيفً

 آسيا.
ًتًدولة(: ٖٕالمجتمعات متوسطة الفتية ) -ٕ ًالمغرب، ًالجزائر، كنس،ًمصر،

ليبيا،ًجيبكتي،ًالغابكف،ًسكريا،ًاألردفًلبناف،ًإندكنيسيا،ًباكستاف،ًبنغبلديش،ً
ًمال ًأكزبكستاف، ًقيرقيزنا،ًيتركيا، ًتركمستاف، ًطاجكستاف، ًكازاخستاف، زيا،

سنة(ًًْٔ-ُٓلبانيا.ًتتراكحًنسبةًالسكافًفيًالفئةًالعمريةً)أغكيانا،ًسكريناـ،ً
 %.ٗٔ%ًإلىًَٔفيًىذهًالدكؿً

ًالعمريةًًدولة(: ٕٗمعات األقل فتية )المجت -ٖ ًالفئة ًفي ًالسكاف ًنسبة تتراكح
ًالدكؿًبيفًًْٔ-ُٓ) %،ًكأغمبيـًمفًدكؿًقارةًْٕ%ًإلىًٖٓسنة(ًفيًىذه

ًأكغندا،ً ًنيجيريا، ًالقمر، ًجزر ًمكريتانيا، ًالصكماؿ، ًالسكداف، ًكىـ أفريقيا
ًغينيا، ًالسنغاؿ، ًفاسك، ًبكركينا ًفكار، ًككتًدل ًالكاميركف، بنيف،ًًمكزمبيؽ،

ًسيًر ًآسيا:ًاليتكغك، ًكمف ًتشاد، ًمالى، ًالنيجر، ًبساك، ًغينيا ًغامبيا، كف،
 مف،ًالعراؽ،ًأفغانستاف.ًاليفمسطيف،ً
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%،ًَُسنةًفأكثر(ًفيًجميعًالدكؿًاإلسبلميةًًٓٔكالًتتعدلًنسبةًكبارًالسفً)
(ً ًألبانيا ًدكلة ًاإلسبلميةًٔ.ُِباستثناء ًالدكؿ ًمجتمعات ًأف ًعمى ًيؤكد ًكىذا ،)%

فتية،ًكالًتكجدًتبايناتًكبيرةًبيفًالدكؿًاإلسبلميةًحسبًالمناطؽًالمختمفةًًمجتمعات
ًسنةًفأكثر.ًٓٔفيًنسبًالسكافًلمفئةًالعمريةً

 
 ا: قياس التغير النوعي لمسكانسادسً 

أنثىًفيًلحظةًزمنيةًًََُعددًالذككرًلكؿًنسبةًكىكًالمؤشرًالذمًيعكسًًً
وًالًتكجدًتقديراتًمتطرفةًعفًالمتكسطًإلىًأنمعينة،ًكتشيرًبياناتًالدكؿًاإلسبلميةً

%،ًفيماًعدآًَُ%ًإلىًََُالعاـًلنسبةًالنكعًفيًالعالـ،ًكالتيًغالباًماًتتراكحًبيفً
%(،ًٖ.ِّٕ%(،ًدكلةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةً)ٗ.ُّٔستةًدكؿًىـ:ًدكلةًقطرً)

(ً ًعماف ً)ٓ.ُٕٖسمطنة ًالبحريف ،)%ُُٔ.ّ(ً ًكالسعكدية ،)%ُُّ.ًٗ،)%
ً%(.ًٖ.ُْٕكالمالديؼً)

 
 ا: قياس نسبة اإلعالة السكانيةسابعً 

عالةًمفًالناحيةًالديمكجرافية،ًكالذمًيعكسًأفًعبءًاإلكتجدرًاإلشارةًإلىًًًً
ًالعمؿً ًخارجًسف ًاألفراد ًفيًإعالة ًالعمؿ ًفيًسف ًالممقىًعمىًاألفراد ًالعبء حجـ

ميًبحكالىًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلكاإلنتاج،ًكفىًالمتكسطًيقدرًعبءًاالعالةًالصغرلً
%،ًكتعتبرًتقديراتًاإلعالةًالصغرلًِ.ٕ%،ًبينماًيقدرًعبءًاإلعالةًالكبرلًٔ.ٓٓ

%،ًككذلؾًإذاًماًٗ.ّٗمرتفعةًإذاًماًقكرنتًبالتقديرًعمىًمستكلًالعالـًكالذمًبمغً
ً ًبيا ًالصغرل ًاإلعالة ًمعدؿ ًبمغت ًكالتي ًالمتقدمة ًبالدكؿ ًبمغًِٓقكرنت ًبينما ،%

ً.%ًبالدكؿًاألقؿًتقدماًنّْ
ً
ً
ً
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ًالمبحث الرابع
 مستقبل السكان في العالم اإلسالمي

 
 مقدمة: 

ًعمميةً ًفي ًاألساسية ًالمعطيات ًأحد ًىك ًالمستقبؿ ًفي ًالسكاف ًحجـ يعتبر
ًكافًالتخطيطًاالجتماعي،ًكالًيعتبرًإجمإلىًعدد ألغراضًالتخطيطًًيناالسكافًلكحده

ًالسكافًالً ًخصائصًىؤالء ًاإلسقاطاتًالسكانية ًتشمؿ ًأف ًالميـ ًمف نما التنمكمًكا 
وًعمىًأنوًيسيماًمفًحيثًالنكعًكالعمر،ًكماًأفًالتخطيطًالتنمكمًالًيجبًأفًينظرًإل

يًتخطيطًعمىًالمستكلًالقكميًفقط،ًكلكفًمفًالميـًأفًيككفًعمىًالمستكلًاإلقميم
ًأكًالمحمىًبقدرًاالمكاف.

 أىمية التقديرات المستقبمية لعدد السكان
ًالمرتبطةًفي مجال الصحة -ٔ ًكالبشرية ًالمادية ًذلؾًلتخصيصًالمكارد ًكيككف :

ًكتخصصاتً ًألعداد ًبالنسبة ًخاصة ًكالكقائية ًكالعبلجية ًالصحية بالخدمات
ًالًر ًالمستشفياتًكدكر ًإلى ًباإلضافة ًالمعاكنة ًكالييئات ًالصحيةًاألطباء عاية

 المختمفة.
يحتاجًصانعيًالبرامجًكالخططًالمستقبميةًإلىًالتعرؼًعمىًًم:يفي مجال التعم -ٕ

ًالح ًالطمبة ًالمختمفةًمفًأجؿًتكفيرًييفًكالمتكقعًفيًالمراحؿًالتعماليأعداد مية
ًالتعم ًالتعمياألبنية ًكالكسائؿ ًاألىداؼًيمية ًتحقؽ ًالتي ًالبشرية ًكاإلمكانات مية

 رجكةًمفًحيثًنسبًاالستيعابًكتكفيرًاالمكانياتًالمطمكبة.ميةًالميالتعم
ًعمىًًفي مجال اإلسكان والمرافق العامة: -ٖ ًالمتكقع ًالطمب ًتحديد ًالميـ مف

اإلسكافًكالمرافؽً)كيرباء،ًمياه،ًصرؼًصحي،ًاتصاالت،ًطرؽ(ًكيعتبرًعددً
ًاالحتياجاتًكمفً ًالمعاييرًاألساسيةًلتحديدًحجـًىذه ثـًالسكافًالمتكقعًأحد

 تحديدًتكمفتياًككضعًالخططًالبلزمةًلتحقيقيا.
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تتطمبًخططًالتنميةًكالتشغيؿًإلىًالتعرؼًعمىًحجـًًفي مجال القوى العاممة: -ٗ
قكةًالعمؿًالمنتجة،ًكأعدادًالداخميفًإلىًسكؽًالعمؿً)جانبًالعرض(،ًلصياغةً

 .ميًكاحتياجاتًسكؽًالعمؿيسياساتًالتشغيؿًكالربطًبيفًمخرجاتًالنظاـًالتعم
يعتبرًعددًالسكافًمحددًرئيسيًلتحديدًاالحتياجاتًاألمنيةًًفي مجال األمن: -٘

 ماديةًمفًضباطًكجنكدًكمعداتًكأسمحةًكخبلفو. سكاءًكانتًبشريةًأك
حيثًيعتبرًأعدادًفي مجال تقدير الحتياجات من المواد التموينية والغذائية:  -ٙ

ًاإلجم ًاساسًناليالسكاف ًكالصحة ًلمنكع ًطبقنا ًالغذاءًلتًاة، ًمف ًاالحتياجات قدير
 .كالمكادًالتمكينيةًككضعًخططًلبلكتفاءًالذاتيًمفًىذهًاالحتياجات

ًالخصكبةًًً ًاتجاىات ًدراسة ًعمى ًالمستقبؿ ًفي ًالسكاف ًتقدير ًعممية كتعتمد
ًالتقديرً ًعممية ًتككف ًكحتى ًالمستقبؿ. ًفي ًتغيراتيا ًكاحتماالت ًالماضي ًفي كالكفاة

ًياًمجمكعةًمفًالشركطًأىميا:مأمكنةًفإنوًيجبًأفًتتكافرًفي
ًمفً .ًأ ًبدائؿ ًعمى ًتقكـ ًالسكانية ًاإلسقاطات ًمف ًمجمكعة ًالعممية ًتتضمف أف

ًالفركضًلمتقديراتًًالمستقبميةًلمعدالتًالخصكبةًكالكفاةًفيًالمستقبؿ.
مكانيةًتحققيا. .ًب ًأىميةًمراعاةًمعقكليةًالفركضًالخاصةًباإلسقاطاتًالسكانية،ًكا 

ًياًعمميةًاإلسقاطاتًالسكانية.يياناتًالتيًترتكزًعمجً.أىميةًالتأكدًمفًدقةًالب
ًأىميةًمراعاةًعدـًإطالةًفترةًاإلسقاطات. .ًد

ًتكافرتً ًكتحديثًاإلسقاطاتًكمما ًبمراجعة ًينصحًدائمان ًالمجاؿًفإنو كفىًىذا
بياناتًجديدةًمفًأحدًمصادرًالبياناتًالديمكجرافية.ًكقدًجمعتًالتقديراتًالكاردةًىناً

اإلسبلميًمفًنتائجًالحدًاألكسطًلئلسقاطاتًالتيًيجريياًشعبةًعفًسكافًدكؿًالعالـً
ً ًالمتحدة ًباألمـ ًً–السكاف ًمفًَُِٗمراجعة ًلمفترة ًكذلؾ ًحده، ًعمى ًدكلة ًلكؿ ،

َُِٓ-ًََِٓ. 
(ً ًرقـ ًالشكؿ ًفي ًالبيانات ًٕكتشير ًعاـ ًالسكاف ًحجـ ًتقديرات ًإلى )ًَُِٓ

ً ًالمكضحة ًالسنكات ًخبلؿ ًالحجـ ًليذا ًالمستقبمية ًىذهًكالتكقعات ًكتظير بالشكؿ،
ً ًأكبر ًأف ًًَُالتقديرات: ًالسكاف ًعدد ًحيث ًمف عمى مستوى دول العالم دكؿ
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ًًاإلسالمي ًالمتحدة ًاألمـ ًلتقديرات ًككفقان ًالترتيب:ًَُِٓبأكممو ًعمى ًكاآلتي ،
ًمصر، ًبنجبلديش، ًنيجيريا، ًباكستاف، ًالسكدافً إندكنيسيا، ًالجزائر، ًإيراف، تركيا،

دكؿًأفريقية(.ًكىذاًلفًتككفًىناؾًاختبلفاتًًٓؿًآسيكية،ًدًكًٓكأخيرانًأكغنداً)بينيـً
ً ًلعاـ ًالمستقبمية ًالسكاف ًعدد ًتكقعات ًفي ًدكلةًََِٓممحكظة ًخركج ًعدا ًفيما ،

ًالمجمكعة،ً ًالعراؽًضمفًىذه ًكتنضـ ًدكؿًاألكثرًسكانا، الجزائرًمفًضمفًالعشرة
ًال ًعدد ًحيث ًمف ًإسبلمية ًدكلة ًكأكبر ًاألكؿ ًالمركز ًنيجيريا ًتحتؿ سكاف،ًكسكؼ

ًبمراكزىـً ًكمصر ًكبنجبلديش ًباكستاف ًكتحتفظ ًالثالث، ًلممركز ًإندكنيسيا كتتراجع
ً ًعامي ًفي ًالسكاف ًحيثًعدد ًمف ًالترتيب( ًكالخامسًعمى ًكالرابع ،ًَُِٓ)الثاني

.ًكالًتكجدًتغييراتًممحكظةًلباقيًالدكؿ،ًحيثًتشيرًالتقديراتًإلىًأفًالدكؿًََِٓ
(ًىـًبركنامًدارًٖمكضحًفيًالشكؿًرقـً)ًكماًىكًَُِٓاألقؿًحجماًلمسكافًعاـً

ًبساك،ً ًغينيا ًالبحريف، ًجيبكتي، ًالقمر، ًجزر ًغكيانا، ًسكريناـ، ًالمالديؼ، السبلـ،
ً ًعاـ ًالمتكقع ًكمف ًالترتيب. ًعمى ًغامبيا، ًالدكؿًًََِٓالغابكف، ًتمؾ ًتحتفظ أف

خركجًدكلةًبمراكزىاًفيماًعداًإنضماـًدكلةًألبانياًبالقارةًاألكربيةًليـًبالمركزًالثامفًًك
ًغامبياًمفًالدكؿًالعشرًاألقؿًمفًحيثًعددًالسكاف.ًً

ًالسكدافًثـًًأما عمى مستوى الدول العربية: ًثـ ًالجزائز ًتمييا تتصدرًمصر
ً ًكأكبر ًاإلسبلمية ًالعربية ًالدكؿ ًالمغرب ًكأخيرا ًًٓالعراؽ، ًالػ ًضمف دكلةًًِِدكؿ

ظًمصرًكالعراؽً،ًكيتكقعًأفًتحتفَُِٓعربيةًإسبلميةًمفًحيثًحجـًالسكافًعاـً
ً ًعاـ ًكالثالث( ً)األكؿ ًكتخرجًًََِٓبمراكزىما ًالرابع، ًالمركز ًإلى ًالجزائر كتتراجع

ً ًدكلة ًلتحؿًمحميا ًلمسكاف، مفًكخامسًاليالمغربًمفًبيفًأعمىًخمسًدكؿًحجما
ًأيضا.ًََِٓدكلةًمفًحيثًعددًالسكافًعمىًمستكلًالدكؿًالعربيةًاإلسبلميةًعاـً
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ًٕٓ٘ٓوالتوقعات لعام  ٕ٘ٔٓإسالمية من حيث عدد السكان عام دول  ٓٔ( أعمى ٚشكل )
ً
ً
ً
ً
ً

ًالمصدر:
 Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World 
https://population.un.org/wpp/DataQuery. Prospects” ST/ESA/SER.A/423/ً

 ٕٓ٘ٓوالتوقعات لعام  ٕ٘ٔٓدول إسالمية من حيث عدد السكان عام  ٓٔ(: أقل ٛشكل )

 
 
 
 

ً
ً
ً
ً

ً:رالمصد
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (UN-اDESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World 
Prospects” ST/ESA/SER.A/423. https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 

)العدد  0202سالمية األقل حجما في عام  الدول اإل

(بالمليون  

)العدد  0200سالمية األقل حجما في عام  إلالدول ا

 بالمليون(

)العدد 0202سالمية األكثر حجما في عام إلالدول ا

 بالمليون(

دد )الع 0200سالمية األكثر حجما في عام  إلالدول ا

 بالمليون(

https://population.un.org/wpp/DataQuery
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ًنيجيريا،ًًأما عمى مستوى الدول اإلسالمية بقارة أفريقيا ًمف ًكؿ فتتصدر
ًأ ًالسكداف، ًالجزائر، ًديفكار،ًمصر، ًككت ًالكاميركف، ًمكزمبيؽ، ًالمغرب، كغندا،

،ًكسكؼًتحتفظًتمؾًَُِٓالنيجرًالدكؿًمفًحيثًعددًالسكافً)عمىًالترتيب(ًعاـً
ً.ًََِٓالعشرًدكؿًبتصدرىاًمفًحيثًعددًالسكافًحتىًعاـً
ًباكستاف،ًًأما عمى مستوى الدول اإلسالمية بقارة آسيا ًكانتًإندكنيسيا، فقد

ًإ ًتركيا، ًمبنجبلديش، ًكأخيرا ًأكزبكستاف، ًالسعكدية، ًأفغانستاف، ًالعراؽ، زيا،ًالييراف،
ً ًًَُأكبر ًالترتيبًلعاـ ًعمى ًالسكاف ًحيثًعدد ًمف ًاستمرارًَُِٓدكؿ ًكيتكقع ،

ً ًعاـ ًحتى ًالسكاف ًحيثًعدد ًمف ًالدكؿ ًتمؾ ًدكلةًًََِٓتصدر ًخركج ًعدا فيما
كؿًاألكثرًسكانانًعاـًمفًلممركزًالثامفًمفًبيفًالعشرةًداليزياًمفًبينيـ،ًكاحتبلؿًاليم

ًََِٓ.ً
(ً ًرقـ ًالشكؿ ًخبلؿًٗكيظير ًالسكاني ًالنمك ًمستكيات ًفي ًالتنازلي ًاالتجاه )

ًياًلمدكؿًاإلسبلميةًالعربيةًبالقارةًاألفريقية،ًإالًأفًىناؾًدكالًنيالفتراتًالزمنيةًالمشارًإل
ًأفًتشيدًانخفاضًن (،ًَِّٓ-َِِٓ،ًمثؿًمكريتانياًخبلؿًالفترةً)اممحكظًنًايتكقعًليا

ًككذلؾًليبياًكالمغرب.ً
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( معدلت النمو السكاني بالدول العربية اإلسالمية بالقارة األفريقية خالل ٜشكل رقم )
 ٕٓ٘ٓ – ٕ٘ٗٓإلى  ٕٕ٘ٓ-ٕ٘ٔٓالفترة 

ً
  المصدر:

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(UN-DESA). 2019. "World Population Prospects: The 2019 Revision of World Prospects” 
ST/ESA/SER.A/423. https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 
ًفسكؼً ًآسيا، ًبقارة ًاإلسبلمية ًالعربية ًلمدكؿ ًالسكاني ًلمعدالتًالنمك كبالنسبة
تشيدًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًكالبحريفًكسكرياًانخفاضاًممحكظانًفيًمعدالتًالنمكً

(ً ًالفترة ًاألردفًخبلؿ ًلدكلة ًالنمك ًيرتفعًمعدؿ ًبينما -َِّٓالسكانيًبشكؿًمطرد،
َِْٓ(ً ًإلى ًليصؿ ًأخرل ًمرة ًاالنخفاض ًكيعاكد )َ.ٕ(ً ًالفترة ًخبلؿ )َِْٓ-
ََِٓ.)ً

عربيةًبالقارةًاألفريقيةًالؿًاإلسبلميةًغيرًكتأخدًمعدالتًالنمكًالسكانيًلمدًكًًً
شيدتًأقؿًًكفاليسيًرًاتجاىاًمتناقصاًبشكؿًعاـ،ًحيثًتشيرًالتقديراتًإلىًأفًدكلة

معدالتًلمنمكًالسكانيًبيفًىذهًالمجمكعةًمفًالدكؿًكخاصةًخبلؿًالفترةًالزمنيةًمفً
سً(،ًبينماًحظيتًالنيجرًعمىًأعمىًمعدالتًنمكًسكانيًخبلؿًنفََِٓ-َُِٓ)

ًكعمىًكجوً ًالدكؿ، ًباقي ًالسكانيًفي ًفيًمعدالتًالنمك ًتقاربًشديد ًكىناؾ الفترة،
ً(.ََِٓ-َِْٓالخصكصًخبلؿًالفترةً)

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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ًبقارةً ًاإلسبلمية ًالعربية ًالسكانيًلمدكؿًغير ًالمبلحظًأفًمعدالتًالنمك كمف
ًسكانيً ًنمك ًمعدؿ ًأعمى ًأفغانستاف ًكتسجؿ ًأفريقيا. ًقارة ًفي ًنظيرتيا ًمف ًأقؿ آسيا

ًا ً)خبلؿ ًالفترةًَِّٓ-َُِٓلفترة ًخبلؿ ًطاجكستاف ًدكلة ًمحميا ًحمت ًبينما ،)
(ًكدكلةًباكستافًالتيًاحتفظتًبالمركزًالثانيًكأعمىًمعدالتًلمنمكًََِٓ-َِّٓ)

(ًمماًكافًلوًأثرًعمىًاحتفاظياًبالمركزًالثانيًََِٓ-َُِٓالسكانيًخبلؿًالفترةً)
ً(ًدكؿًإسبلميةًحجما.ًَُمفًضمفًأكثرً)

ًالتقدي ًعددًكتشير ًأف ًإلى ًبالعالـ ًالرئيسية ًالمناطؽ ًمستكل ًعمى ًكذلؾ رات
(ً ًالعالـ ًسكاف ًربع ًمف ًيقرب ًما ًيمثؿ ًاإلسبلمية ًبالدكؿ ًعاـًٓ.ِّالسكاف )%

ًالنسبةًلتصؿًإلىً)َُِٓ) ًمعًََِٓ%(ًعاـً)َّ(،ًكيتكقعًأفًترتفعًىذه (.ًىذا
ًالم ًالزمنية ًالفترات ًاالنخفاضًخبلؿ ًإلى ًالسكاني ًالنمك ًمعدالت ًإلاتجاه ياًيشار

(ًإلىًَِِٓ-َُِٓ%(ًخبلؿًالفترةً)ٖ.ُبالجدكؿ،ًحيثًينخفضًمعدؿًالنمكًمفً)
(ُ.ُ(ً ًالفترة ًخبلؿ ًالدكؿًََِٓ-َِْٓ%( ًفي ًالنمك ًمعدالت ًكتنخفض ،)

اإلسبلميةًبكتيرةًأقؿًمفًالدكؿًالمتقدمةًكفىًنفسًمستكلًالدكؿًالناميةًتقريبا.ًكىذاً
ًالتيًسكؼًتشي ًالسكانية ًستحدثًكلكفًبكتيرةًيعنىًأفًالزيادة ًالدكؿًاإلسبلمية دىا

ًأقؿ.ً
ًاآلسيكيةًًًًً ًبالقارة ًاإلسبلمية ًبالدكؿ ًالسكاف ًعدد ًارتفاع ًمف ًالرغـ كعمى

ًخبلؿًالفترةً ًالسكافًلكؿًمنيما ًبالدكؿًاألفريقية،ًككذلؾًاستمرارًارتفاعًعدد مقارنة
ًاألفريََِٓ-َُِٓمف) ًالقارة ًبدكؿ ًالسكانية ًالزيادة ًكتيرة ًأف ًإال ًاإلسبلميةً(، قية

ًعاـ) ًاآلسيكية ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًسكاف ًعدد ًمف ًتقترب ًحتى ًحيثًََِٓأعمى ،)
ًَْٔيتضاءؿًالفرؽًفيًعددًالسكافًبيفًالدكؿًاإلسبلميةًاآلسيكيةًكاألفريقيةًمفً)

ًالزيادةًََِٓمميكفًنسمةًعاـًًُْٖإلىًًَُِٓمميكفًنسمةًعاـً (ًكسكؼًتشيد
(ً ًمف ًالفترة ًخبلؿ ًاإلسبلميةًًََِٓ–ًَُِٓالسكانية ًالدكؿ ًبيف ًمستكياتيا ًأقؿ )

العربيةًاآلسيكيةًبينماًسكؼًتسجؿًالدكؿًاإلسبلميةًغيرًالعربيةًبالقارةًاألفريقيةًأعمىً
ًمستكياتًالزيادةًفيًعددًالسكاف.

ً
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لىًبوًيمكفًالقكؿًيكعم فيًًف%(ًسكؼًيستمرًكَٔأفًغالبيةًمسمميًالعالـً)حكا 
ً،ًفيًحيفًأفًحًك لىً)العيشًفيًمنطقةًآسيا %(ًسيعيشًفيًالشرؽًاألكسطًًَِا 
ًىكًالحاؿً ًكما ،ً ًلكفًمفًالمتكقعًأفًتتجاكزًباكستافًالي)شرؽًكشماؿًأفريقيا( . ـك

عددًسكافًدكلةًإندكنيسياً)ًأكبرًدكلةًمفًحيثًعددًالمسمميف(.ًكماًأنوًمفًالمتكقعً
ًاؿ) ًخبلؿ ًالكبرل ًالصحراء ًجنكب ًأفريقيا ًفي ًالمسمميف ًعدد ًيتزايد ًعامنا(ًَِأف

ًفيً ًالمسمميف ًمف ًأكبر ًيعيشًعدد ًأف ًالمتكقع ًمف ،ً ًالمثاؿ ًسبيؿ ًكعمى القادمة،
ًأكركباً ًفي ًنسبينا ًصغيرة ًأقميات ًالمسممكف ًسيبقى ًكما ًمصر. ًمف ًأكثر نيجيريا

ًيشكمًك ًسكؼ ًكلكف ،ً ًىذهًًفكاألمريكتيف ًفي ًالسكاف ًإجمإلى ًمف ًمتزايدنا نصيبنا
ًالمناطؽ.

ًا ًىناؾ ًأف ًإلى ًاالشارة ًتجدر ًكاألجيزةًكأخيران، ًالبحثية ًالمؤسسات ًمف لعديد
ًاإلحصائيةًالتيًتقكـًبتقديراتًمستقبميةًلسكافًالعالـ،ًكأىـًىذهًالمؤسسات:

 Population Divisionاألمـًالمتحدةًً-السكافًًةشعبً-ُ
 Population Referenceالمكتبًالمرجعيًلمسكافًبالكالياتًالمتحدةًً-ِ

Bureau 
 International Instituteنظمةًالتطبيقيةًالنمساًحميؿًاألالمعيدًالدكليًلتًوً-ّ

for Applied System 
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 المبحث الخامس
 المشكالت السكانية بالعالم اإلسالمي

  مقدمة:
كالغازً أنعـًاًعمىًالمسمميفًبثركاتًىائمةًتقبعًفيًباطفًاألرض:ًكالنفط،

ًالمكاردًكاإلمكانيا تًالمتاحةًإالًأفًالطبيعي،ًكالمعادفًالمختمفة.ًكبرغـًمفًكؿًىذه
الدكؿًاإلسبلميةًتعانيًمفًالكثيرًمفًالمشكبلتًالسكانيةًكالتيًيمكفًتصنيفياًكماً

 يمي:
 مشكمةًزيادةًالسكافًأكًتضخـًالسكاف.ً-ُ
 مشكمةًىجرةًالعقكؿًكالعمالةًالماىرة.ً-ِ
 التكزيعًالعشكائيًلمسكاف.ًً-ّ
 مشكمةًالتركيبًالعمرم.ً-ْ
 طائفي.مشكمةًالتركيبًالعرقيًكالً-ٓ
 ةًعمىًصحةًاألـًكًالطفؿ.اليثارًالخصكبةًالعآمشكمةًً-ٔ
 مشكبلتًمتصمةًبالخصائصًاالقتصاديةًكاالجتماعية.ً-ٕ
 مشكبلتًاإلرىابًكالتطرؼ.ً-ٖ
 

 : مشكمة زيادة السكان أو تضخم السكان:أولً 
ًالتكازفً ًبسببًعدـ ًالسكانية ًالزيادة ًمفًمشكمة ًالدكؿًاإلسبلمية تعانيًمعظـ

ًالمًك ًالسكافبيف ًكنمك ًحيثً ارد ًالزيادة ًالطبيعيةًاتمثؿًىذه ًلمعدالتًالزيادة نعكاسا
ً.الكبيرةًالتيًيشيدىاًالعالـًاإلسبلمي

إلى عدة  يرجع ارتفاع معدلت الزيادة الطبيعية في دول العالم اإلسالميك
 عوامل منيا:

أفًكثيراًًمفًقبيؿًترغيبًاإلسبلـًفيًالزكاجًكاإلنجاب،ًالًسيماًالعوامل الدينية:ً-ُ
"تناكحوا مفًالمجتمعاتًاإلسبلميةًيشيعًبينياًالتفسيرًالبسيطًلمحديثًالشريؼ:ً
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ًاستخداـً(ٔ)تناسموا فإني مباٍه بكم األمم يوم القيامة" ًانتشار ًدكف ًيحكؿ ًبما ،
باحةً كسائؿًتنظيـًاألسرةًبدعكلًحرمتيا.ًكماًيضاؼًإلىًذلؾًتعددًالزكجات،ًكا 

رًمشكبلتًفيًالمجتمعاتًالتيًتقؿًفيياًنسبةًالطبلؽًبماًيساعدًعمىًعدـًظيًك
 .الذككرًعفًاإلناث،ًأكًفيًأعقابًالحركب

الثراءًالكبيرًمعًخفةًالكثافةًالسكانيةًكماًفيًًالعوامل القتصادية الجتماعية: - ِ
االجتماعيًالذمًيؤدمًإلىًزيادةًً–بمدافًالخميجًالعربي،ًأكًالتخمؼًاالقتصادلً

ًتراعىًفيياًظركؼًاألسرة،ًكمتطمباتًالعددًالكبيرًاإلنجابًبطريقةًعشكائيةًال
ًالنسؿًكسبيؿًلمكاجيةً ًالمجتمعاتًتتجوًلزيادة ًبؿًإفًبعضًىذه مفًاألطفاؿ؛

ًإل ًجديدة ًعاممة ًأيدم ًبإضافة ًيالفقر ًعمالةًً–يا ًظاىرة ًعف ًمسئكنال ًيعد فيما
جمةًأكًلتحقيؽًالمكانةًاالجتماعيةًالناً–األطفاؿًفيًعديدًمفًالدكؿًاإلسبلميةً

ً.بشأفًتفضيؿًإنجابًالذككر عفًكثرةًالعدد،ًىذاًباإلضافةًلؤلفكارًالشائعة
دًالمرتفعةًالتيًتتميزًبياًالدكؿًاليكتتمثؿًفيًمعدالتًالمًكًالعوامل الديموجرافية:ً -ّ

ًمعدالتًالكفياتً ًبينما اإلسبلميةًمقارنةًبالمعدؿًالعالمي،ًكفيًالدكؿًالمتقدمة،
ًال ًنتيجة ًفيًاالنخفاض؛ ًفيًمعظـًآخذة ًباستمرار ًالتيًتتحسف خدماتًالطبية

ًىذهًالدكؿ.
ً

 ثانيًا: مشكمة ىجرة العقول والعمالة الماىرة
تعانيًمعظـًدكؿًالعالـًاإلسبلميًمفًمشكمةًىجرةًالعقكؿًكالعماؿًالميرةًكذلؾً

بدكؿًالمنشأًأكًالدكؿًالمرسمةً)الدكؿً يرجعًلنكعيفًمفًالعكامؿًإحداىاًطاردةًتتعمؽ
ًكاألخرلًجاذبةًخاصةًبدكؿًاالستقباؿً)الدكؿًالغربية(.العربية(،ً

 ة:يلاومن بين عوامل الطرد األسباب الت
ًكتزايدًًالتحديات السياسية:ًأوًل: ًالديمكقراطية ًكغياب ًالسياسي ًالفساد كمنيا

اتًالتيًتعترمًبعضًتجاربًالديمكقراطيةًالياإلنساف،ًكاإلشك القمعًكانتياكاتًحقكؽ
                                                           

 (.1118اق في مصنفه )( أورده عبد الرز1

 .2663ح  2/131والديلمي في الفردوس 
 .3448والضعيفة ح  2684وصنفه األلباني ح 
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العمميةًكالسياسيةًكالتيًتؤدمًفيًبعضً احثًمفًقبؿًالقياداتالعربية،ًكتيميشًالب
ًإلىً ًيضطرىـ ًما ًأكطانيـ ًفي ًبعضًأصحابًالخبراتًبالغربة ًإلىًشعكر األحياف

 اليجرةًسعيانًإلىًحريةًأكثر.
ًبًعوامل اقتصادية:ًثانيًا: ًتتعمؽ ًالتقاريرًاطاردة ًتؤكد ًكالتي ًالبطالة نتشار

%ًكقمةًُْفًنسبتياًفىًالعالـًالعربىًتجاكزتًأ الصادرةًعفًمنظمةًالعمؿًالعربية
حجـًاإلنفاؽًعمىًالبحثًالعممىً العائدًالمادلًلمختمؼًالكفاءاتًالعمميةًكالفنية،ًكقمة

ًالً ًالمتكفرة ًاألعماؿ ًأف ًأيضان ًاالقتصادية ًالعكامؿ ًكيضاؼًإلى ًالعربية، ًالدكؿ فى
أعماليـ،ًباإلضافةًًتتبلءـًمعًخبراتيـًكتخصصاتيـ،ًكتفشىًاإلجراءاتًالركتينيةًفى

ًالكفاءاتً ًحساب ًعمى ًالغربية ًكالتقنيات ًالفنية ًالخبرات ًالمكثؼًعمى ًاالعتماد إلى
ًالكطنية.
 

كأبرزىاًكجكدًتفرقةًبيفًخريجىًالجامعاتًالكطنيةًًثالثا: العوامل الجتماعية:
 تشجيعًالدراسةًفىًالخارج. كاألجنبية،ًمماًأدلًإلى

كؿًالعربيةًإلىًالدكؿًالمتقدمة،ًكىىًفىًالغالبًكأماًالعكامؿًالجاذبةًليجرةًالعق
ًفي ًجاذب ًمثؿً تتمخصًبمحيط ًمغرية ًكحياة ًعمؿ ًبظركؼ ًتتسـ ًالمتقدمة الببلد

النظاـ،ًتنافسًالعقكؿ،ًإمكانياتًمستقبميةًفيًالترقىًفيًالعمؿًكالكصكؿًإلىًفرصً
شخصية،ًجديدةًاعتمادانًعمىًالمياراتًالعمميةًبالشخصًكليسًبناءاًعمىًالعبلقاتًال

ًفيًمجاؿًالتكنكلكجياً ًبالميفًكالمجاالتًالجديدة ًالمرتبطة عناصرًالجذبًالقطاعية
الجديدة،ًحكافزًفيًاألجكرًكأنظمةًالترقيًكالفرصًالمتاحة،ًأنظمةًضمافًاجتماعىً

ًمتطكرة.
ً

 ثالثًا: مشكمة التوزيع العشوائي لمسكان
ًًكً ًاإلسبلميًيتمركزكفًفيًكديافًاألنيار، السكاحؿًالممطرة،ًإفًسكافًالعالـ

ًالعالـً ًمفًمساحة ًالتيًتغطيًأجزاءًكبيرة كالكاحاتًالتيًتتخمؿًالصحارمًالشاسعة
اإلسبلميةًكالمعركؼًعفًكثيرًمفًالدكؿًاإلسبلميةًأنياًمناطؽًزراعية،ًلكفًالمساحةً

ًالصالحةًمحدكدةًلمزراعةًكالمعيشة.
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 ا: مشكمة التركيب العمري لمسكانرابعً 
وًنسبةًصغارًيالعمرمًالسكاني،ًأنوًتركيبًيغمبًعمتكضحًخصائصًالتركيبً

السفًنظرانًلزيادةًالخصكبةًمفًجية،ًكلقمةًعددًذكمًالعمرًالمتكسطًمفًجيةًأخرم.ً
كيتضحًمفًذلؾًكًجكدًعبءًاإلعالةًلصغارًالسفًككبارًالسف،ًكاإلعالةًالكميةًكىيً

ًةًمقارنةًبالمناطؽًاألخرلًمفًالعالـ.اليع
 
 ب العرقي والطائفيا: مشكمة التركيخامسً 

ًكالسبل ًالعرقي ًالتركيب ًيككف ًأف ًالممكف ًإذاًًليمف ًنعمة ًاإلسبلمي بالعالـ
ًالركاسبً ًبدأتًىذه اتحدتًاألمةًكذابتًالركاسبًالعنصرية،ًكممكفًيككفًنقمةًإذا
تفتتًتبلحـًاألمةًاإلسبلمية،ًكتككفًمجاالًلمفتفًكالحركبًكاالنقساـًكالضعؼًأماـً

ًًحربًإيرافًكالعراؽ(.ً–سبلـً)انقساـًباكستافًاألعداءًالحقيقييفًلئل
 
 ة عمى صحة األم والطفلالي: مشكمة أثار الخصوبة العاسادسً 

فيًكثيرًمفًاألحيافًترتفعًمعدالتًالكفياتًبيفًاألمياتًكالرضعًكاألطفاؿً
ًكالتياباتًعنؽً ًالرحـ ًسقكط ًمثؿ ًاألميات ًتحدثًأمراضًبيف ًكما ًالخامسة، دكف

ً،ًمعًتكرارًالحمؿًكقصرًالفترةًبيفًالحمؿًكاآلخر.ًالرحـًكمرضًفقرًالدـ
 وتتمخص األنماط الضارة بالصحة فيما يمي:

 الحمؿًفيًسفًمبكرةًقبؿًالثامنةًعشرة.ً-ُ
 الحمؿًفيًسفًمتأخرةًبعدًالخامسةًكالثبلثيف.ً-ِ
 قصرًالفترةًبيفًحمؿًكآخر.ً-ّ
 اثيةًأكًمعدية(.كجكدًأمراضًباألبكيفًيمكفًانتقالياًإلىًالذريةً)أمراضًكًرً-ْ
 الحمؿًلمتكررًأكثرًمفًأربعًمرات.ً-ٓ
ًًالحمؿًمعًمرضًاألـ.ً-ٔ
ًزكاجًاألقارب.ً-ٕ
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 ا: مشكالت متصمة بالخصائص القتصادية والجتماعية سابعً 
ًكالتعم ،ً ًاالجتماعي ًكالكضع ًالدخؿ، ًالمشكبلت: ًىذه ً،ًيكتشمؿ ًكالصحة ـ،

ًككضعًالمرأةًكنمطًالعمالة.
 
 ىاب والتطرفا: مشكمة اإلر ثامنً 

تعٌدًظاىرةًاإلرىابًمفًأخطرًالتحٌدياتًالداخميةًالتيًتكاجوًالعالـًاإلسبلمي.ً
كقدًشيدتًاألعكاـًاألخيرةًعمىًكجوًالخصكصًتطٌكرًىذهًالظاىرةًبشكؿًمخيؼ،ًإذً
اتجوًاإلرىابًإلىًالقتؿًكالتدميرًلؤلبرياءًدكفًتمييزًبيفًطفؿًكامرأةًكشيخًكشاب،ً

،ًكفيًكثيرًمفًاألحيافًتحتًشعارًكتعٌدلًذلؾًإلىًالتمثي ؿًبالقتمىًدكفًسببًمفيـك
 إسبلمي،ًكبصيحاتًاًأكبر!

ًكسياسيانً ًاقتصاديان ًاإلسبلمية ًالشعكب ًلقدرات ًمدٌمرة ًاإلرىاب ًىذا كعكاقب
 كاجتماعيان،ًكماًتمثؿًعقبةًأماـًتنفيذًالخططًالتنمكيةًفيًالببلدًاإلسبلمية.

ًالتغمبًعمىًالتحٌدمًالذ ًاإلرىابًيجبًأفًيككفًمسئكليةًكلذلؾًفإٌف مًيمثمو
ًحيثً ًبأسره ًاإلرىابًإالمجتمع ًلمكاجية ًشاممة ًقكمية ًخطة ًيتطمبًكضع ًاألمر ٌف

ًتنفيذًذلؾًعفًطريؽً ـٌ ًكٌؿًجيةًحككميةًكانتًأـًأىميةًكيت ـٌ تحٌددًفيياًكاجباتًكميا
 خططًفرعيةًخاصةًبمجاالتًعمؿًكٌؿًجيةًكذلؾًفيًإطارًالخطةًالعامة.

ًيطم ًما ًالًيمكفًأفًتخدعًعاقبلنًأما ًفإنيا قوًاإلرىابيكفًمفًشعاراتًإسبلمية
ألٌفًاألديافًكميا،ًكاإلسبلـًبصفةًخاصة،ًترفضًالعنؼًكالقتؿًكاإلرىاب،ًكتدعكًإلىً
الرحمةًكاألخكةًكالسبلـ.ًكاإلسبلـًإذًيرفضًالعدكافًرفضانًقاطعانًفإنوًيعتبرًقتؿًنفسً

ًيقكؿًاًت ًقتؿًلئلنسانية، ًكأنو ًًفيًاعكاحدة ًفىسىادو ًأىٍك ًنىٍفسو ًًبغىٍيًر ًنىٍفسان ًقىتىؿى ٍف ً)مى لى:
ًميعان( ًجى ًالنَّاسى اًقىتىؿى  .(ُ)اأٍلىٍرًضًفىكىأىنَّمى

ًلمرسالةً ًاألساسي ًاليدؼ ًىي ًالرحمة ًأٌف ًاألذىاف ًعف ًيغيب ًأف ًيجكز كال
ًأىرًٍالاإلسبلميةًكماًيخبرناًبذلؾًالقرآفًالكريـًفيًقكلوًتع ا مى ًىًمخاطبانًنبٌيو:ً)كى ٍمنىاؾى سى

) ًرىٍحمىةنًًلٍمعىالىًميفى ًإالَّ
(ِ).ً

                                                           
 .ِّاآليةً،ً(ًسكرةًالمائدة ُ
ً.َُٕ(ًسكرةًاألنبياء،ًاآليةً ِ
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 المراجع:
ًكآثارىاً(:ٕٙٔٓسعد عبد الرزاق محسن الخرسان ) -ُ ًاليجرة ،كميةً""دكافع

ًجامعةًبابؿ،ًالعراؽ.ًالتربيةًاألساسية،ًقسـًالجغرافية،
ًالتقريرًاليالجً(:ٕٗٔٓمحمد الخشاني ) -ٕ ًكالتنمية، ًالمغتربة ًالعربية ات

 دكليةًالعربية:ًاليجرةًالدكليةًكالتنمية.اإلقميميًلميجرةًال
ًسياسيانً(: ٕٙٔٓمحمد شيعاتي ) -ٖ ًاإلسبلمي ًالعالـ ًتكاجو ًالتي التحديات

ًكاقتصاديانًكاجتماعيان.
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 المبحث السادس
 الحمول المتاحة لممشكالت السكانية

 
 مقدمة: 

ًعقكد ًمنذ ًالعالـ ًتشغؿ ًالتى ًالقضايا ًأىـ ًمف ًكالتنمية ًالسكاف ًثنائية ًتعتبر
طكيمة،ًكمفًدراسةًأحكاؿًكثيرًمفًدكؿًالعالـًيتضحًأفًالعنصرًالبشرلًىكًعمادً

نظاـًحاكـًكرؤيةًشاممةًلجميعًالجكانبًًإلىالتنميةًاالقتصاديةًكلكفًاألمرًيحتاجً
ًاإلنسافً ًبناء ًيككف ًبحيث ًكاالقتصادية، ًكالثقافية ًكالسياسية ًاالجتماعية التنمية

زًلبناءًالمستقبؿ،ًككانتًالتجاربًالحديثةًلكثيرًبخصائصوًالمتميزةًىكًمحكرًاالرتكا
ًالبيئةً ًمنظكمة ًضمف ًالبشرية ًالطاقات ًكتكظيؼ ًاالستفادة ًحسف ًحكؿ ًالدكؿ مف

ًالطبيعيةًىىًالحؿًلتحقيؽًالتنميةًالمستدامة.
ًفيًإزالةً ًالمشكبلتًأمبلن ًليذه ًالمبحثًالحمكؿًالجذرية كسكؼًنطرحًفيًىذا

ًميةًفيًكؿًجكانبًالحياة.العكائؽًكاالرتقاءًبأمتناًاإلسبل
ً
 : الحمول المقترحة لحل مشكمة زيادة السكان أولً 

 تطبيق برامج تنظيم األسرة )المباعدة بين فترات الحمل( -ٔ
ًبيفً ًالمباعدة ًفي ًبالتفكير ًالزكجاف ًيبدأ ًأف ًالحمؿ، ًفترة ًخبلؿ ًالميـ مف

ًيؤد مًإلىًالتقميؿًمفًالػكالدات،ًبالكسائؿًالمناسبةًكينبغيًأالًيقؿًعفًسنتيف.ًكىذا
ًترضعً ًالتيًال ًالمرأة ًبأف ًعمما ًكالطفؿ. ًاألـ ًتتعرضًليا ًأف ًيمكف ًالتي األخطار
ًالكالدةً ًبعد ًأسابيع ًإلىًستة ًمفًأربعة ًأفًتحمؿًخبلؿًمدة ًيمكنيا ًطبيعية رضاعة
ًبيفً ًالمباعدة ًمنافع ًحكؿ ًكأيسرىف ًالنساء ًمناقشة ًالصحية ًالخدمة ًلمقدمي كيمكف

ًكتقديـًالنػصحًلمزكجيفًحكؿًالكسائؿًالمختمفةًلتنظيـًاألسػرة.ًًالكالداتًلؤلـًكلمطفؿ،
 ن الولداتية لممباعدة بيالمنافع الصح -ٕ

المباعدةًبيفًالكالداتًكتنظيـًاألسرة:ًيحفظافًحياةًاألمياتًكاألطفاؿ؛ًكيقمبلفً
ًكنمكىـ؛ً ًكتغذيتيـ ًاألطفاؿ ًصحة ًكيحسناف ًفيو؛ ًالمرغكب ًغير اإلجياضًكالحمؿ
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تحقيػؽًالعدالةًبيفًأفرادًالمجتمع؛ًكيساعدافًفيًالمحافظةًعمىًالبيئة.ًكيسيمافًفيً
ًكتكاجوً ًثانيةن ًتحمؿ ًأف ًقبؿ ًكعاطفيان، ًبدنيان ًبالتعافي ًلؤلـ ًتسمح ًالمباعدة ًأف كما

 متطمباتًالحمؿًالجديد.
كماًأفًالمباعدةًبيفًالكالداتًمفًتنظيـًمكاردًاألسرةًلكؿًطفؿًبشكؿًمبلئـ،ً

  ريسًكقتًأطكؿًلمعنايةًبطفميماًكاالعتناءًباحتياجاتو.كتسمحًلمكالديفًبتك
 تفعيل دور اإلعالم في عالج مشكمة الزيادة السكانية -ٖ

ًسمكؾًالزكجيف،ً ًفيًتحفيز ًميـ ًدكر ًليا ًالحمبلتًاإلعبلمية ًأف ًالمؤكد مف
ًكينبغيً ًلمتنظيـ ًالمناسبة ًعمىًطمبًالكسيمة ًكحرصيما ًاألسرة، ًعمىًتنظيـ كحثيما

 التنمية.ربطًالتنظيـًب
 تفعيل الخطاب الدينى فى مواجية المشكمة السكانية فى مصر -ٗ

مفًالمؤكدًأفًالخطابًالدينيًلوًتأثيرًكبيرًفيًنفكسًالناسًكسمككيـًكليذاً
يمكفًاالستعانةًبوًفيًحؿًىذهًالمشكمةًكالردًعمىًمفًيخمطكفًبيفًالتنظيـًالمشركعً

رًكدارًاإلفتاءًالمصريةًعمىًأفًىناؾًكالتحديدًالممنكع،ًلذاًأكدًكثيرًمفًعمماءًاألزى
فرقناًبيفًتحديدًالنسؿًبمعنىًمنو،ًكتنظيموًبمعنىًالمباعدةًبيفًفتراتًالحمؿًفاألكؿً

ًمشركعًكالثانيًممنكع.
ً
 ا: الحل المقترح لمشكمة ىجرة العقولثانيً 

ًلمحككماتً ًمخيفان ًىاجسان ًأكطانيا ًخارج ًإلى ًالعربية ًالعقكؿ ًىجرة تشكؿ
دًسكاء.ًكتكتسبًمكاجيةًىذهًالظاىرةًأىميةًمتزايدةًفيًظؿًتزايدًكالمنظماتًعمىًح

ًسمبيةً ًآثار ًمف ًليا ًلما ًالمتخصصة، ًالعممية ًالككادر ًمف ًخاصة ًالمياجريف أعداد
تتمثؿًفيًحرمافًىذهًالدكؿًمفًاالستفادةًمفًخبراتياًكمؤىبلتياًمماًيؤثرًسمبناًعمىً

ًيًمختمؼًالمجاالت.تطكرًاالقتصادًالقكميًكمستكلًالخدماتًالمناسبةًف
 فيما يأتي:  ةويكمن حل ىذه المشكم

ًبتكفيرًً-ُ ًألكطاننا ًالصالح ًلعمؿ ًالرؤل ًكتكحيد ًالعربية، ًالسياسية ًالنخب تكاتؼ
 فرصًليذهًالعقكؿًداخؿًاألكطافًبماًيعكدًبالنفعًعمىًاالقتصادًالقكمي.
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ِ-ًً ًالعربية ًالعقكؿ ًكتجنيد ًالكطنية ًالمؤسساتًكالشركاتًالعربية ًالداخؿًتمكيؿ في
لمعمؿًفيًمؤسساتًكطنيةًلجمبًعممائناًمفًالغربًكتكفيرًسبؿًالعيشًالكريـً

ًليـ.ً
 التقديرًالمادمًكاألدبيًلمعمماءًكالمكىكبيفًكالمخترعيفًفيًالمجتمعًاإلسبلمي.ً-ّ
تنميةًقدراتًالمكىكبيف،ًكذلؾًمفًخبلؿًتكفيرًالبيئةًالعمميةًكالمناخًاالجتماعيًً-ْ

مكانياتيـًالعمميةًبماًيمكنيـًمفًتحقيؽًذاتيـًكمكاىبيـًالذمًيستكعبًقدرات يـًكا 
ًكنفعًأكطانيـ.

ً
 ا: الحمول المقترحة لمواجية مشكمة التوزيع العشوائي لمسكانثالثً 

ًالبمدافً ًمف ًكثير ًفي ًالسكاف، ًتكزيع ًسكء ًإلى ًالسكانية ًاألبحاث أشارت
ً ًيستمـز ًمما ًالمدف، ًكتضخـ ًبالماإلسبلمية ًالسكاف ًتكزيع ًالكبرلًكاألحياءًإعادة دف

 العشكائية،ًكتنظيـًاليجرةًالداخميةً)التحضر(.
 

 ا: الحمول المقترحة لمتصدي لمشكمة التركيب العمري رابعً 
ًتركيبً ًأنو ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًفي ًالسكاني ًالعمرم ًخصائصًالتركيب تكضح
يغمبًفيوًنسبةًصغارًالسف،ًكقمةًعددًذكمًالعمرًالمتكسطًمماًيشكؿًارتفاعًعبءً

ًعالةًعمىًمتكسطيًاألعمار.اإل
ًكتكفيرً ًكتحسينيا ًاإلنجابية ًخدماتًالصحة ًتقديـ ًفي ًاالستمرار ًيستمـز كىذا
ًاألساسيةً ًالصحية ًالرعاية ًخدمات ًمف ًكجزء ًالعقـ ًكعبلج ًاألسرة ًتنظيـ كسائؿ
كخدماتًاألمكمةًكالطفكلةًكتمكيفًالمرأةًكالمساكاةًبيفًالجنسيفًككافةًالحقكؽًاألخرلً

ً.لممكاطنيف
مفًاألطفاؿًًةفًناحيةًأخرلًيمكفًاالستفادةًمفًكجكدًىذهًالقاعدهًالعريضكم

ًكذلؾًعفًطريؽًتكجيييـً ًلبناءًأكطانيـًكرفعتيا ًما ًفيًيـك الذيفًسيصبحكفًشبابا
ًبتعم ًالحتياجاتًسكؽًالعمؿًكاالىتماـ ًفيًيالختيارًالتخصصاتًتبعا موًكخصكصا

كبيرًفيًالتطكرًالفكرمًلممكاطفًمجاالتًالتكنكلكجياًالحديثةًالتيًسكؼًتسيـًبشكؿً
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ًبتفعيؿً ًعالمينا ًييعرؼ ًما ًكىك ًكالرقمية ًالتكنكلكجية ًكالثكره ًالعممي ًالتقدـ لمكاكبة
 االستفادةًمفًالنافذةًالديمكغرافيةًفيًالعالـًاإلسبلمي.

 
 ا: الحمول المقترحة لمواجية مشكمة التركيب العرقي والطائفيخامسً 

ً، العنصريَّةًكالطبقيَّةًبشتَّىًأنكاعياًكأشكالياًمنذًحاربًدينيناًاإلسبلميًالحنيؼي
ًالنبي ًعمً-بيًعث ًا ًكسمـيصمى ًأفًو ية ًمدكِّ ًصريحةن ًالكريـ ًالقرآف ًأعمنىيا ًفقد ،

ًب ًإال ًالًيككف ًالبشر ًبيف ًاًتعالتفاضؿ ًقاؿ ًالتقكلًفحسب؛ ًأىيُّيىاًالميزاف ًيىا ﴿ً ى:
ًكىأينًٍ ًًمٍفًذىكىرو ـٍ مىٍقنىاكي ًًإنَّاًخى ًالمًَّوًالنَّاسي ًًعٍندى ـٍ ًأىٍكرىمىكي فيكاًًإفَّ ًًلتىعىارى قىبىاًئؿى ًشيعيكبناًكى ـٍ عىٍمنىاكي ثىىًكىجى

ًعم ًالمَّوى ًًإفَّ ـٍ ً﴾يأىٍتقىاكي ًبيره ًخى ـه
ًكتعددًصكرهًً(ُ) ًالجنسًالبشرم، كاالختبلؼًفيًطبيعة

ًخًى ًآيىاًتًو ًمٍف ًكى ﴿ً ًسبحانو: ًقاؿ ًالككف؛ ًىذا ًفي ًآياتو ًمف ًآيةن ًا ًجعمو ٍمؽيًكأشكالو:
﴾ً ًًلٍمعىاًلًميفى يىاتو ًآلى ًًفيًذىًلؾى ًًإفَّ ـٍ ًكىأىٍلكىاًنكي ـٍ ًأىٍلًسنىًتكي ؼي السَّمىكىاًتًكىاأٍلىٍرًضًكىاٍخًتبلى
،ًلقدًكافً(ِ)

سعيًاإلسبلـًحثيثناًنحكًإزالةًالفكارؽًالطبقيَّةًبيفًالمجتمعًالكاحد،ًكظيرًذلؾًجميِّاً
ًًك ًالعبيًد، ًإلىًتحرير ًتيدؼي ًتشريعاتو ًفيًفيًجممة ًبقكة ًالذمًكافًمنتشرنا ًالرِّؽِّ منع

ًمفً ًالنجاة ًفي ًسببنا ًالرِّقاب ًًعٍتؽى ًفجعىؿ ًاإلسبلـ، ًقبؿ ًغيرىا ًكفي ًالعربية، الجزيرة
قىبىةوً﴾اليالنار؛ًقاؿًتع ًرى اًاٍلعىقىبىةيً*ًفىؾُّ ًمى اًأىٍدرىاؾى مى ًاٍلعىقىبىةىً*ًكى ـى ًاٍقتىحى :ً﴿ًفىبلى

(ّ).ً
 

ة عمى اليمشكمة آثار الخصوبة الع ا: الحمول المقترحة لمواجيةسادسً 
 صحة األم والطفل

ًًرفع سن الزواج لألنثى: -ُ
(ً ًبمكغيا ًمف ًزكاجيا ًاألنثىًبحيثًيبدأ ًسفًزكاج ًعمىًرفع ًُٖيجبًالعمؿ

عامان(ًالستكماؿًنضجيا،ًكلتحمؿًمشاكؿًاألمكمة،ًكماًيجبًالعمؿًعمىًاالستمرارً
تاحةًفرصًالعمؿًالمبلئمةًلمميفيًتعم  رأة.ـًاإلناثًكا 
ً

                                                           
ً.ُّ(ًسكرةًالحجرات،ًاآليةً ُ
،ًاآليةً ِ ً.ِِ(ًسكرةًالرـك
ً.ُّكحتىًاآليةًًُُمفًاآليةًً،(ًسكرةًالبمد ّ
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 مشاركة المجتمع فى خدمات صحة األسرة وتنظيميا: -ٕ
أكضحتًتكصياتًالمؤتمرًالدكلىًعفًاإلسبلـًفيًتنظيـًاألسرةًالذلًعقدهًًً

ًبإندكنيسياً ًكآتشيو ًجاكرتا ًفى ًالسكانية ًلمدراساتًكالبحكث ًاإلسبلمي ًالدكلي المركز
فىًخدماتًتنظيـًًأىميةًتنفيذًبرامجًمشاركةًالمجتمعًكتطكيرىاً–ـ(ًَُٗٗ-)نكفمبر

ًاألسرةًكتأكيدًتأثيرهًكبالقطاعًالريفيًعمىًكجوًالخصكص.
ًبيفً ًمف ،ً ًالبرنامج ًىذا ًفى ًالمساىمة ًعمى ًالقادريف ًباستخداـ ًيككف كذلؾ
الرائداتًالريفياتً،ًكالقاببلتًالتقميدياتًالبلتىًيقمفًبمساعدةًاألمياتًفىًالكضعً،ً

ًكالمدرسيف ًالديف ًعمماء ًبيف ًمف ًالدعاة ًأعضاءًككذلؾ ًبعض ًإلى ًباإلضافة ،
ًينبغىً ًكما ًلمصيادلة. ًباإلضافة ًالنسائية ًكالجمعيات ًاألىمية ًاالجتماعية المؤسسات

 استخداـًالطرؽًالمتعددةًالجكانبًلتكسيعًأعماؿًبرنامجًمشاركةًالمجتمع.
ًالتخطيط لبرامج إعالمية ىادفة: -ٖ

ذ اعةًكصحؼًفىًكفىًىذاًالمجاؿًتدخؿًكافةًاألنشطةًاإلعبلميةًمفًتمفزةًكا 
ًالسكانىً ًالنمك ًفى ًتتحكـ ًالتى ًبالعكامؿ ًالمرتبطة ًاليادفة ًالصحيحة ًالمفاىيـ تقديـ
ًاألسرةً ًكحجـ ًكاليجرة، ًكالكفاة، ًكاإلنجاب، ًكالخصكبة، ،ً ًالزكاج ًتتضمف كالتى

ًكالعاداتًكالتق ًكاإلعالة، ًكنكعًالمشكبلتًالناجمةًاليالمفضؿ، ًفىًالمجتمع، ًالسائدة د
ًيا.يضيحًاألبعادًالمختمفةًلياًكأسبابياًكاآلثارًالمترتبةًعمعفًكؿًذلؾً،ًمعًتًك

ًأىمية دور الدعاة: -ٗ
االىتماـًبدكرًالدعاةًفىًنشرًالكعيًالدينيًبالقضاياًالسكانيةًكبيافًأثرىاًعمىً
ًاالسبلميةً ًالدكؿ ًفي ًالديني ًالخطاب ًتجديد ًعمى ًكالعمؿ ،ً ًكالسكاف ًاألسرة صحة

ًشأفًكأثرىاًعمىًصحةًاألسرةًكالسكاف.ليشمؿًالقضاياًالعصريةًفيًىذاًال
 :الىتمام بتوفير البيانات الحصائية المتعمقة بالصحة والسكان -٘

ًكالسكافًضركريةً ًبالصحة ًالمتعمقة ًالبياناتًاإلحصائية ًتكفير ًأف ًالمؤكد مف
بذؿًًإلىلتفيـًالمشكمةًالسكانيةًككضعًالحمكؿًالمبلئمةًليا،ًكالدكؿًاإلسبلميةًبحاجةً

ًمف ًالدعـًًالمزيد ًكتكفير ًمفًالدكؿًالمعنية ًالبياناتًكتقكيميا ًىذه ًفيًمتابعة الجيد
ًليا. ًالبلـز
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ا: الحمول المقترحة لمواجية المشكالت المتصمة بالخصائص سابعً 
 القتصادية، والجتماعية

 حمول لتحسين الوضع القتصادي في الدول اإلسالمية: -ٔ
 تنمية الزراعية والصناعية:ال الياستخدام الطرق العممية الحديثة في مج 
:ًإفًزيادةًاالىتماـًبالزراعةًكاستصبلحًاألراضىًلييعدًمفًالتنمية الزراعية -أ 

ًعم ًاالعتماد ًيجب ًالتى ًاالقتصادية ًالبرامج ًالعالـًيأىـ ًمف ًاألكبر ًالجزء ًفى يا
اإلسبلمىً؛ًإذًإفًاإلنتاجًالزراعيًفىًاآلكنةًالحاضرةًأصبحتًغيرًكافيةًلسدًحاجةً

ًكبشكؿًشعكبيا ًالغذائية ًالحبكبًكالمكاد ًالبمدافًأصبحًيستكرد فًالكثيرًمفًىذه ًكا  ،
ًالزراعيةً ًالرقعة ًلذلؾًيجبًإعطاءًاألكلكياتًلزيادة ًاألمفًالغذائى؛ ًييدد ًمما متزايد

 باستخداـًالطرؽًالعمميةًالحديثةًلزيادةًالمحاصيؿًالزراعية.
ًبعضًالصناعاالتنمية الصناعية:  -ب ًمفًكجكد ًفىًعمىًالرغـ تًالحديثة

ًمفًً–العالـًاإلسبلمىً ًيتكافرًالعديد ًإذ ًالصناعاتًمازالتًاستخراجيةً؛ فإفًمعظـ
ندكنيسياًكشماؿًأفريقياًكالفكسفاتً المكاردًالطبيعيةًكالنفطًفىًمنطقةًالخميجًالعربىًكا 
فىًالمغربًكاألردفً،ًكمعًذلؾًفإفًاستغبلؿًىذهًالمكاردًالًيزاؿًفىًأشكالوًاألكليةً،ً

ىذهًالثركاتًبشكمياًالخاـً،ًاألمرًالذلًيحتاجًإلىًمزيدًمفًالجيدًفىًزيادةًكتصدرً
ًمجاالتًالتصنيعًباستخداـًالتكنكلكجياًالحديثةًكالقكلًالبشريةًالمدربة.

 مي في الدول اإلسالمية:يحمول لتحسين الوضع التعم -ٕ
ً ًالمجتمع ًسمكؾ ًتكجيو ًإلى ًاإلسبلمية ًالرؤية ًفي ًالتربية ًأفراداًنً-تيدؼ

إلىًماًيخدـًىدؼًالدكلةًاإلسبلميةًالمنشكدة،ًىذاًاليدؼًالذمًاليعنيًً-مؤسساتًًك
نتاجًالمعرفةًفيًكؿًالمجاالتًفيًإطارًً؛التقكقعًعمىًالذاتًالحضارية بؿًتنميتياًكا 

ًاألجياؿً ًييييء ًمستقبمي ًجيد ًكالتربية ًاإلسبلمية. ًلؤلمة ًالثقافية ًباليكية االحتفاظ
 اتو،ًأكًىكذاًيجبًأفًيككف.الحاضرةًلعبءًالمستقبؿًكتحدي

ًكمتشابكةً ًكمتنكعة ًمتعددة ًاإلسبلمي ًالعالـ ًتكاجو ًالتي ًالمستقبمية كالتحديات
 .سكاءًكافًمصدرىاًاألكضاعًالعالميةًالمعاصرةًأكًالتقدـًالعمميًكالتقنيًالمعاصر
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ميًفيًالدكؿًاإلسبلميةًفيًاستثمارًالفرصًيكيكمفًالحؿًلتحسيفًالكضعًالتعم
ًة:اليخبلؿًالنقاطًالتميةًمفًيالتعم
 ميةًبالدكؿًاإلسبلمية.ياالستمرارًفيًتكفيرًالبنيةًاألساسيةًلمعمميةًالتعم 
 ًاعتبارًالتربيةًعمميةًاستثمارًينبغيًأفًتتفكؽًمخرجاتياًعمىًمدخبلتيا،ًكمفًثـ

ًجميعًخطكاتيا.  فإفًتطكيرىاًيجبًأفًيبلـز
 ًبأكؿ.ميةًلتصحيحًمسارىاًأكاليالتقكيـًالمستمرًلمعمميةًالتعم 
 ًالفرصًالتعم ًاستثمار ًاالجتماعيًيحسف ًالحراؾ ًكتنشيط ًثغراتًاألمية ًلسد مية

 كرفعًمستكمًاإلنتاجًكمناًككيفناًلتحقيؽًاالكتفاءًالذاتي.
 ميةًكتنكيعًخططياًكمناىجياًلتتبلءـًمعًالمشكبلتًالقائمةًيمركنةًالحركةًالتعم

 اتًالمشاركةًفيًحميا.اليفيًالمجتمعًكتكفرًلممتعمميفً
 ًالتعم ًبالبحثًيربط ًكاالىتماـ ًالمجتمع ًكحاجات ًالتكنكلكجية ًبالمستحدثات ـ

 مية.يكالتجريبًفيًالعمميةًالتعم
 ًاالىتماـًبمناىجًالدراساتًالمستقبميةًكتنميةًمكاىبًالطبلبًبعدًاكتشافياًبكسائؿ

ًالتعم ًالعممية ًثمرة ًلتككف ًكتربكية ًإداريةًيعممية ًككفاءات ًفاعمة ًشخصية مية
 ة.اليةًعكمياراتًفني

 ًكالتعم ًاإلعبلـ ًمؤسسات ًبيف ًالكامؿ ًبالثقافةًيالتنسيؽ ًالعناية ًفي ًكاألسرة ـ
يجادًالتكازفًالثقافيًبيفًمعطياتًالديفًكالتقدـًالتكنكلكجي.  اإلسبلمية،ًكا 

 ًًعمىًمستكمًالعالـ ًبالبحكثًاألساسية ًتعني ًاألكاديمياتًالتي ًبإنشاء االىتماـ
ًياًلمنافسةًنظائرىاًمفًالمؤسساتًاألجنبية.اإلسبلميًكتتكافرًلياًإمكاناتًتؤىم

 حمول لتحسين الوضع الصحي والتغذوي في الدول اإلسالمية: -ٖ
 ًًمحطاتًتنقية ًإنشاء ًمفًخبلؿ ًكالعشكائية ًالفقيرة ًالمناطؽ ًإلى ًاالىتماـ تكجيو

 المياهًكالصرؼًالصحي.
 .الرقابوًالصارمةًعمىًالغذاء 
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 امؿ.تطبيؽًمنظكمةًالتأميفًالصحيًالعادؿًكالش 
 .تطبيؽًمعاييرًالجكدهًالشاممةًعمىًجميعًالمنشآتًالصحية 
 .تقييـًالكضعًالصحيًباستمرار 
 زيادةًحصةًالصحةًمفًالناتجًالقكميًالمحمي. 
 

 ا: الحمول المقترحة بشأن مواجية اإلرىاب والتطرفثامنً 
من أبرز المشكالت السياسية، مشكمة اإلرىاب والتطرف، وتتمخص حل 

 ة:الياألمور الت مشكمة اإلرىاب في
 القضاءًعمىًاألميةًالدينية،ًكنشرًثقافةًالكسطية،ًكتصحيحًالمفاىيـ.ً-ُ
 تفعيؿًالعدالةًاالجتماعية،ًكالفرصًالمتكافئة.ً-ِ
ياًكنشرًكؿًنافعًكمفيدًيمكاجيةًثقافةًالعنؼًكمنعًالكسائؿًالتيًتؤدمًإلً-ّ

 كنشرًثقافةًالتسامحًكالتعايشًكالمكاطنةًكاحتراـًاآلخر.
ًتحسيفًاألكضاعًاالقتصاديةًكاالجتماعية.ً-ْ
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 المراجع:
ًالحادمًجالديمًكً:(ٕٛٔٓأيمن زىري ) -ٔ ًالقرف ًفي ًمصر ًسكاف ًالخطرة: رافيا

ًكالعشريف.
 الًعنصريةًفيًاإلسبلـ.ً:(ٕٙٔٓكمال عبدالمنعم محمد خميل ) -ٕ
ًالعقكؿً:(ٜٕٔٓمحمد ناصر عبد المجيد حمو ) -ٖ ًمفًىجرة ًلمحد ًالسبيؿ ًما

 ؟ًالعربية
التحدياتًالمستقبميةًالتيًتكاجوًالعالـًاإلسبلميًً:(ٕٛٔٓمحمود أحمد شوق ) -ٗ

ًيا.يكميماتًالتربيةًفيًالتغمبًعم
قضيةًالسكافًفيًمصرًمحنةًأـًمنحة:ًالمعيدًًً:(ٕٚٔٓمصطفى جاويش ) -٘

 المصرمًلمدراسات،ًتقاريرًسياسية.
ً:(ٕٙٓٓمطيع اا بن دخيل اا الصرىيد الحربي ) -ٙ ًنظرًً ًفي اإلرىاب

 اإلسبلـً"ًعدكافًعمىًاإلنسانية".
ً:(ٜٕٓٓمنظمة الصحة العالمية )المكتب اإلقميمي لشرق المتوسط( ) -ٚ

حياءًكالمتطكعيفًالصحيي،ًمتكفرًعمىًدكبيًاألالمباعدةًبيفًالكالدات،ًدليؿًمن
ًلى:االرابطًالت

ًًhttp://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1008.pdf 
 

 
 

 
 
 

http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1008.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/dsa1008.pdf


~ 65 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 الفصل الثاني

     
 الموارد القتصادية والمائية في العالم اإلسالمي   

___________________________________ 
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 األول   المبحث
 اإلسالم والتنمية القتصادية  

 
 مقدمة: 

ًاإلسبلـً ًمفيكـ ًالتعرؼًعمى ًقبؿ ًلمتنمية ًالحديثة ًالمفاىيـ ًعمى ًالضكء ًإلقاء يجب
ًلمتنميةًاالقتصادية.ًلذلؾًسيتـًتقسيـًىذاًالمبحثًكماًيمىً:ً

 القتصادية: الفرق بين مفيوم النمو القتصادى والتنمية  أولً    
 مفاىيم الحديثة لمتنمية ثانًيا : ال   
 يا القتصاد اإلسالمىيثالثًا : الخصائص واألسس التى يقوم عمً  
 رابًعا : إدارة النظام القتصادي اإلسالمي  
 اإلسالمى القتصادخامًسا : مفاىيم التنمية فى   

 :القتصاديةأوًل : الفرق بين مفيوم النمو القتصادى والتنمية 
 بما القكمى الدخؿ اليإجم أك المحمي الناتج ماليإج ادةزي  القتصادي: النمو 

  .الحقيقي الدخؿ مف الفرد نصيب متكسط في يحقؽًزيادة
 ًلمتكسطًدخؿً ىيًلتنمية القتصادية:ا ًتتضمفًتحقيؽًمعدؿًنمكًمرتفع عممية

عمىًسبيؿًالمثاؿ،ًثبلثةًعقكد،ًعمىً الفردًالحقيقىًخبلؿًفترةًممتدةًمفًالزمف،
 تدىكرًفيًتكزيعًالدخؿًأكًزيادةًفيًمستكلًالفقرًفيًالمجتمعأالًيصاحبًذلؾً

 :باآلتي التنمية عناصر إيجاز ويمكن
 كاالجتماعي السياسي اإلطار في تحكالت كىي ىيكمية، تحكالت إيجادً-ُ

 .مكاالقتصادمًتتعمؽًبزيادةًالدخؿًالحقيقيًكليسًالدخؿًالنقد
ًمً-ِ ًيفكؽ ًبمقدار ًالقكمى ًالناتج ًنمك ًمعدؿ ًكمعدؿًزيادة ًالسكاف ًنمك عدؿ

 التضخـ.ً
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أفًيستمرًمعدؿًنمكًدخؿًالفردًالحقيقىًخبلؿًفترةًزمنيةًممتدةًتككفًزيادةًً-ّ
 تراكميةًكمستمرةًتشمؿًثبلثةًعقكد.ً

 أالًيصاحبًزيادةًنمكًالدخؿًالفردلًتدىكرًفىًتكزيعًالدخؿً.ً-ْ
 .كالقطاعات الفئات مجتمعيةًتسيـًفيياًكؿ عمميةً-ٓ 
نما عشكائية عممية ليست أنيا أم يةكاع عمميةً-ٔ ًً.الغاية محددة ىىًعممية كا 
يجاد قاعدة بناءً-ٕ  .ذاتية إنتاجية طاقة كا 
 .الفرد إنتاجية متكسط في زيادةً-ٖ
 االقتصادمًًالتقنيةًكالتكنكلكجيةً. المجتمع قدرات تزايدً-ٗ

ً
 :ثانًيا : المفاىيم الحديثة لمتنمية

،ًالتنميةًالمستقمة،ًالتنميةًالبشرية،ًالتنميةًالشاممةً،مةىيًتتمثؿًفىً:ًالتنميةًالمستدا
ً.التنميةًالمحمية

 المستدامة التنمية مفيوم -ٔ
 دكف الحاضرة األجياؿ حاجة تحقؽ التي التنمية" ىيًالمستدامة التنميةًًًًًًً
 ."حاجاتياًتحقيؽ عمى القادمة األجياؿ بقدرة المساس

 التنمية الشاممة -ٕ
عمميةًمجتمعيةًتيدؼًإلىًإيجادًمجمكعةًمفًالتحكالتًالييكميةًىيًعبارةًعفًًًًً

ًكذلؾًبتكجيوًجيكدًاألفرادًالكاعيةًكتسخيرىاًمفًخبلؿًتحفيزًالطاقةًاإلنتاجيةًلدييـ.
 وتنقسم أىداف التنمية الشاممة إلى عدة أقسام منيا ما يمي:

ادمًلمعمؿً:ًكىيًتعنيًالمضيًقدمانًبمستكلًاألداءًاالقتصًاألىداف القتصادية -أً
 عمىًرفعًالمستكلًاإلنتاجيًلؤلفرادًكالتخمصًمفًالفقرًكمعالجتو.ً

ًالتعماألىداف الجتماعية  -بً ًالمستكل ًرفع ًتعني ًكىي ًكتركيزًي: ًكالصحي مي
ًالدخؿً ًكالمنخفضة ًالمتكسطة ًفييا ًبما ًالمجتمع ًطبقات ًجميع ًعمى االىتماـ

ًلرفعً ًتنميةًاأليدمًالعاممةًكتدريبيا نسبةًالخبراءًكالعمماءًكالتركيزًعمىًضركرة
ًمجاالتًالحياةً ًلبلنخراطًفيًالنشاطًاالقتصادمًككافة ًالمرأة كفتحًاآلفاؽًأماـ
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كتعزيزًمفاىيـًالثقافةًالكطنيةًكمنحًالشعكبًالحقكؽًبالمشاركةًفيًمسيرةًالتنميةً
 كسدًالثغراتًكالفجكاتًالتنمكيةًبيفًالشعكبًالعربيةًكأقطارىا.ً

ًاألىداف السياسية  -جً ًتككيف ًاالستقبلؿً: ًأجيزتيا ًكمنح ،ً ًكيانيا ًليا ًقكية دكلة
ًًالنسبيًفيًصنعًالقراراتًكالسياساتًكاتخاذىاًفيًكافةًمياديفًالحياة.ً

 التنمية البشرية  -ٖ
ًماديةًًًًًًً ًتكسيعًخياراتًالناسًكأفًيعيشًالناسًحياة ًعممية :ً تعرؼًبأنيا

ًلًمعيشةًالئؽً.صحية،ًكيكتسبكاًالمعرفة،ًكيحصمكاًعمىًمكاردًالزمةًلمستًك
 التنمية المستقمة -ٗ
ًكأفًًًً ًاألكؿ ًالمقاـ ًفى ًالكطنية ًالمصمحة ًلتحقيؽ ًالتنمكل ًالعمؿ ًتكجيو كىي

تتكفرًلممجتمعًالحريةًفىًاتخاذًقرارتوًبعيدناًعفًألًضغكطًأكًمصالحًخارجية،ً
ألًأفًتككفًاإلرادةًالكطنيةًىىًالمحرؾًالرئيسيًألىداؼًالتنمية،ًكلتحقيؽًذلؾً

بناءًعناصرًالقكةًالذاتيةًلممجتمع،ًكزيادةًاالعتمادًعمىًالقدراتًالكطنيةًينبغىً
ًفىًإطارًمفًالتعاكفًاإلقميمىًبؿًكعمىً ًكمفًالممكفًأفًتتـ لتحقيؽًالتنمية،

ًنطاؽًالتعاكفًبيفًالدكؿًالناميةً.
 التنمية المحمية  -٘

ًلتحفيًًً ًسكينا ًكيعممكف ًالقطاعات ًككؿ ًالمحميات ًفييا ًتشترؾ ًالتي ًالنشاطًىي ز
االقتصادلًالمحمىًالذلًينتجًعنوًاقتصادًيتسـًبالمركنةًكاالستدامة،ًكماًأنياًتيدؼً

ًإلىًتككيفًالكظائؼًالجديدةًكتحسيفًنكعيةًالحياةًلمفردًكالمجتمعً.
ً

 :يا القتصاد اإلسالمىيثالثًا : الخصائص واألسس التى يقوم عم
 ًخصائص القتصاد اإلسالمى  -ٔ

 لجمع بين الثبات والتطورالخاصية األولى: ا
إفًأصكؿًاالقتصادًتستمدًأسسياًمفًمصادرًالتشريعًكًتتمثؿًفى:القرآفًالكريـًًًً

ًالزمافً ًباختبلؼ ًتختمؼ ًفيى ًكالنظـ ًالتطبيؽ ًنكاحى ًأما ًالشريفة. ًالنبكية كالسنة
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ًعمىًتطبيؽًاألصكؿً ًالمحافظة ًك ًالمبادئًاالقتصادية كالمكافًآخذيفًفىًاالعتبار
فًاختمفتًالتطبيقات.الثابتةًبأس ًمكبًصحيحًكا 

ًالخاصية الثانية: الجمع بين المصمحة العامة والخاصة
ًكالمصمحةًًًً ًالعامة ًالمصمحة ًبيف ًبالجمع ًتتميز ًاقتصادية ًبسياسة ًاإلسبلـ يتسـ

الخاصةً،ًألًاالىتماـًبمصمحةًالفردًمعًعدـًإىدارًمصمحةًالجماعةً،ًكىكًديفً
ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا﴾ً﴿:ًا عز وجل يقولالكسطيةًكاالعتداؿ،ًكفىًذلؾً ،ً(ٔ)َوَكذََٰ

ًعمىًحفظًالتكازفًبيفً ًالتيًتقكـ ً ًاالقتصادية ًيتصؼًباالعتداؿًكالسياسة فاإلسبلـ
ً ًذلؾ ًكفى ًالجماعة ًكمصمحة ًالفرد ًوجلَّ  يقول ا عزَّ مصمحة ل َتْظِمُموَن َول ﴿:

 .(ٕ)﴾ُتْظَمُمونَ 
بقولو: عفًىذاًالتكازفًأصدؽًتعبيرًً-وًكسمـًيىًاًعمصمً-كماًعبرًالرسكؿًًًًً
قوًما ركبوا سفينًة فاقتَسموىا فأصاب كلُّ رجٍل منيم مكاًنا فأخذ رجٌل منيم  إنَّ ً"

مكاني أصنُع بو ما شئُت فإن  : فقال ؟ تصنعُ  الفأَس فنقر مكاَنو قالوا : ما
ن تركوه غِرَق وغِرقوا ف عمى أخذوا أيدي ُسفياِئكم  عمى ُخذوايَديو نَجوا ونجا وا 
  .(ٗ)" َل َضَرَر َوَل ِضرَارَ  و وسمم: "يصمى ا عم-. وقولو (ٖ)"تيِمكوا أن قبل

 ولتوضيح ذلك نرى أن :
 ينظرًإلىًالفردًعمىًأنوًمحكرًالكجكدًكالغايةًمنو،ًكمفًً:اليالنظام الرأسم

كقدًترتبًًثـًفيكًييتـًبمصمحتوًالشخصيةًكيقدمياًعمىًمصمحةًالجماعةًكميا.
ًكالدكراتً ًاالحتكارات ًكظيكر ًاالقتصادية ًاألزمات ًمف ًكثير ًحدكث ًذلؾ عمى

                                                           

ً.ُّْةًالبقرة،ًاآليةً(ًًسكًرًُ
ً.ِٕٗ(ًًسكرةًالبقرة،ًاآليةًِ
،ًمعًًِّْٗ(ًًصحيحًالبخارمً،ًكتابًالشركةً،ًبابًىؿًيقرعًفيًالقسمةًكاالستياـًفيوً،ًحديثًرقـًّ

ًاختبلؼًفيًالمفظ.
(ًسنفًابفًماجةً،ًكتابًاألحكاـً،ًبابًمفًبنىًفيًحقوًمفًيضرًبجارهً،ًكمالؾًفيًالمكطأً،ًكتابًْ

ً.ًُُِٕحديثًرقـًًَِٗ/ِلقضاءًفيًالمرفؽًاألقضيةً،ًا
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االقتصاديةًمفًأزماتًكسادًأكًركاج،ًكالتفاكتًبيفًالدخكؿًلعدـًإشباعًالحاجاتً
ًغيرًالمصحكبةًبقكةًشرائية.

  :ًثـًوالنظام الشتراكى ًكمف ًالفرد، ًمصمحة ًعمى ًالجماعة ًمصمحة يقدـ
الفرديةًألدكاتًاإلنتاجًبنظاـًالممكيةًالعامة،ًكنظاـًالحريةًًاستبدؿًنظاـًالممكية

ًمفً ًعدد ًلظيكر ًذلؾ ًأدل ًكقد ًالعامة ًاالقتصادية ًبالحرية ًلؤلفراد الفردية
)منعًالتممؾ،ًكالميراث،ًكعدـًكجكدًالحافزًً:المشكبلتًفىًىذهًالمجتمعاتًأىميا

 لدلًاألفرادًلمتطكيرًكاالبتكار،ًكأشكاؿًمفًالفساد(.
ًالثالثة: الجمع بين الحاجات المادية والحاجات الروحية لخاصيةا
يمتازًاالقتصادًاإلسبلمىًبأنوًيجمعًبيفًالمصالحًالماديةًكالمصالحًالمعنكيةًًً

ِرَجاٌل َل ُتْمِييِيْم ِتَجاَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر ﴿: )الركحية(.ًكفىًذلؾًيقكؿًاًعزًكجؿ
اَلِة َوا ِ  َقاِم الصَّ ً.(ُ)﴾يتَاِء الزََّكاةِ المَِّو َواِ 

 أسس القتصاد اإلسالمى  -ٕ
ًاالقتصادًاإلسبلمىًعمىًثبلثةًأسسًرئيسية:ًًًًً   يقـك

يختمؼًاإلسبلـًعفًالنظـًاألخرلًفىًنكعيةًالممكيةًفالمجتمعًتعدد أنواع الممكية:  -ًأ
ًينظرًإلىًالممكيةًالفرديةًألًالممكيةًالخاصةًعمىًأنياًاألساسًأكًالقاعدةًاليالرأسم

ًعم ًتقكـ ًالخاصةًيالتى ًبالممكية ًلؤلفراد ًيسمح ًفيك ًالمجتمعات. ًىذه ًاقتصاديات يا
ًأماً ًفرد ًلكؿ ًضركرم ًىك ًلما ًالخاصة ًبالممكية ًيعترؼ ًكال ًالثركة ًأنكاع لمختمؼ

  المجتمعًاالشتراكىًفإنوًيعتمدًعمىًالممكيةًالعامةًالًالخاصة.
ً

ًمكيةًمتنكعةًبيف:ًلكفًاالقتصادًاإلسبلمىًينظرًإلىًالممكيةًعمىًأنياًم
ًكيحافظًعمالممكية الخاصةً- ًالخاصة، ًالممكية ًحيثًيبيحًاإلسبلـ ًكىيًتتيحًي: يا

ًلصاحبياًحؽًاالستعماؿًكاالستغبلؿًكالتصرؼ.

                                                           
ً.ّٕ(ًًسكرةًالنكر،ًاآليةًُ
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كما جاء في قول :ًىيًالتيًيشترؾًفيًاالنتفاعًمنياًجميعًالناسًالممكية العامةً-
(ًُ): ِفي اْلَكأَلِ، َواْلَماِء، َوالنَّاِر"ين من َثاَلٍث ل منع "و وسمم: يالرسول صمى ا عم

ًياًكؿًماًيشترؾًالناسًفيًاالنتفاعًبو.يكييقاسًعم
ًاإلسبلمىًالحرية القتصادية وفقًا لمضوابط والقيم اإلسالمي:  -ب ًاالقتصاد إف

ًالًحريةً ًعمىًأساسًأنو ًالحرية ًمبدأ ًكيقكـ ًلؤلفراد. ًاالقتصادية يحافظًعمىًالحرية
ًيخا ًفيما ًكاألىداؼًلؤلفراد ًالغايات ًمع ًيتعارض ًفيما ًأك ًالشريعة ًنصكص لؼ

اإلسبلميةًكلتحقيؽًذلؾًنصتًالشريعةًعمىًمنعًعددًمفًاألنشطةًاالقتصاديةًالتىً
ًتضرًباالقتصادياتًكالمجتمعاتًاإلسبلمية.

ً :ًكضعًاإلسبلـًالنظـًكاألدكاتًالتىًتحقؽًالتكزيعًالعادؿًعمىًتحقيق العدالة -جػ
ًم ًدكرانًمبدأيفًأساسييف: ًكجعمتًلمدكلة ًالتكازفًاالجتماعىً، ًكمبدأ ًالعاـ ًالتكافؿ بدأ

لئلشراؼًعمىًالنشاطًالعاـ،ًكالتدخؿًلحمايةًالمصالحًالعامةً،ًكًتحقيؽًىذهًالمبادئً
ًالتدخؿًلممحافظةًعمىًالعدالةًاالجتماعيةًعمىًمرًالزمف،ً ًىذا حيثًترجعًضركرة

ًظركؼًكاألكضاعًالسائدة.ألفًمتطمباتًالعدالةًتختمؼًباختبلؼًالزمفًكال
ً

ً:إدارة النظام القتصادى اإلسالمىرابًعا: 
اإلسبلمىًعفًإدارةًالنظـًاألخرلًالحديثةً،ًكيعتمدً تختمؼًإدارةًًالنظاـًاالقتصادل

ً :ً ًىما ًك ًإدارتو ًفى ًأساسييف ً ًعمىًجيازيف ًاإلسبلـ ًاالقتصادلًفى جياز النظاـ
عبلقةًبيفًالدكلةًكالسكؽًعبلقةًتعاكفً،ًكيمكفًالقكؿًبأفًالًالسوق ، و جياز الدولة

ًفىً ًفجيازًالدكلةًكجيازًالسكؽًمكمميفًلبعضيما كتكامؿًكًليستًعبلقةًتنافسً،
تحقيؽًمقاصدًالشريعةًكتحقيؽًاألىداؼًاالقتصاديةًكفؽًمبادئًالشريعةًاإلسبلمية،ًً

ًياًفيماًيمى:يكنتعرؼًعم
ً
ً

                                                           
ً.ِّْٕ(ًركاهًابفًماجة،ًفىًسننوًحديثًرقـًُ
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 :ًًإلسالمفى ا يو دوره فى إدارة النظام القتصادًجياز السوق -ًأ
ًالنبكم.ًككافًعم وًالصبلةًكالسبلـًيدخموًكيناقشًالناسًيأيقيـًالسكؽًبجكارًالمسجد

ً ًالغش ًكحارب ًاألسعار ً(ُ(ِمنَّا " فميس غشَّنا َمنً" بقولو:فى ًكاال، بقولو: حتكار
كجاءًأصحابوًيكمانًيطمبكفًتحديدًالسعرًفمـً (ٕ)ممعوٌن "  والُمحتِكرُ  مرزوٌق، "الجاِلبُ 

ذلؾ،ً"ًفعفًأنسًقاؿً:ًقاؿًياًرسكؿًاًغبلًالسعرًفسىعرًلناًفقاؿًرسكؿًًيتدخؿًفى
نىًألرجكً:ً"وًكسمـًيصمىًاًعمً-اً إفًاًىكًالمسعىرًالقابضًالباسطًالرزؽًكا 

كىذاًتأكيدًعمىًمبدأًً(ّ)ـًيطالبنىًبمظممةًفىًدـًكالًماؿ"كأفًألقىًاًكليسًأحدًمن
 الحريةًاالقتصادية.

 ًو دوره فى إدارة النظام القتصادى فى اإلسالمًلةجياز الدو  -ًب
ًالدكلةًًًً ًجياز ًخبلؿ ًمف ًسيدار ًاإلسبلمي ًاالقتصاد ًفإف ًالسكؽ ًجياز ،ًبجانب

فاالقتصادًاإلسبلمىًبحكـًطبيعةًنظاموًمبنىًعمىًكجكدًالدكلةًإلىًجانبًالكحداتً
ًالخاصةًكذلؾًبشكؿًدائـًكًمستقر.

اًكحيكيناًفىًالمجتمعاتًاإلسبلمية.ًكاذاًكافًاإلسبلـًكيمكفًالقكؿًبأفًلمدكلةًدكرناًميمًن
ًلـً ًالتعامؿًبيفًاألطراؼًإالًأنو ًالنشاطًاالقتصادلًكعمىًحرية ًعمىًحرية ًأكد قد
يغفؿًدكرًالدكلةًفىًتحقيؽًىذهًاألىداؼ.ًكيحددًالفكرًاإلسبلمىًأبعادًتدخؿًالدكلةً

ًاالجتم ًالكظيفة ًكطبيعة ًاإلسبلمية ًالكالية ًمسئكلية ًضكء ًكالنشاطًفى ًلمممكية اعية
ًاالقتصادلًكاالعتمادًعمىًالتكسطًكاالعتداؿًفىًالسمكؾًاالقتصادل.ً

 
 :اإلسالمى القتصادمفاىيم التنمية فى خامًسا: 

   ً،ً ًالحديث ًالعصر ًمفيكـ ًمف ًأعمؽ ًمعنى ًكأعطاىا ًبالتنمية ًاإلسبلـ اىتـ
ً-ًالىتعً–ـًعبادةًًيتمثؿًفىًاإلعمار،ًًالعمؿًكالسعى،ًاإلحياء،ًكالًغراس،ًكاعتبرى

،ًاألمرًالذمًيدؿًعمىًمكانتيـًًفىًاإلسبلـ،ًكعمىًكجعميـًمفًكاجباتًاالستخبلؼ
                                                           

ًً(ًصحيحًمسمـ،ًكتابًاإليماف،ًباب:ًمفًغشناًفميسًمنا.ُ
ً.ًُِّٓ(ًسنفًابفًماجةً،ًحديثًرقـًِ
ً.ُّْٓ(ًسنفًأبىًداكد،ًحديثًرقـً ّ
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سنتعرؼًًعظمةًىذاًالديفًالذلًيدفعًاألمةًنحكًالتقدـًكالرقىًكاإلزدىارً،ًكفيماًيمى
ًعمىًكؿًمفًىذهًالمفاىيـً.ً
  البند األول : الستخالف

ًالعقيدةًاإلسبلميةًعمىًًًًً ىكًً-عزًكجؿًً-أساسًالتكحيدًكاإليمافًبأفًاًًتقـك
الَِّذي َلُو ُمْمُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض ً: ﴿ًقولو تعإلىخالؽًىذاًالككفً،ًكيتضحًذلؾًفىً

ذاًكاً ،ً(ٔ)َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشِريٌك ِفي اْلُمْمِك َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا ﴾
ً ًكمو ًالككف ً ً-كاف ًكفىًذلؾًً-عزًكجؿ ،ً ًأيضا ًالممكية يقول ا عز فإف

بذلؾًًفإضافةًالماؿًًإضافةًتمميؾ،ً(ٕ)َوآُتوُىْم ِمْن َماِل المَِّو الَِّذي آتَاُكْم ﴾ًوجل:﴿
ًفبيذاً ًاالستثمار ًأك ًباإلنفاؽ ًيقـك ًحينما ًفاإلنساف ًاالستخبلؼ، ًمبدأ ًاإلسبلـ يقرر

كالوًتصرؼًالمستخمؼ.ًإذاًفاإلنسافًفىًىذهًاألرضًمستخمؼًعمىًيتصرؼًفىًأم
ْذ َقاَل ً﴿ً:وجلَّ  يقول ا عزَّ ماًفييا،ًكعمىًماًسخرهًاًفىًدنياهًلمنفعتوًكفىًذلؾً َواِ 

 َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض 
.حريةًاإلنسافً(ٗ)َخاَلِئَف اأْلَْرِض ﴾ ﴿َوُىَو الَِّذي َجَعَمُكمْ ًً:لىاوقولو تع،ً(ٖ)َخِميَفًة﴾ 

ًأس ًلتطكير ًكنظره ًفكره ًبإعماؿ ًتككف ًاالستخبلؼ ًىذا ًككجكهًاليفى ًاالستثمار، ب
اإلنتفاعًكطرؽًالكسبًفىًإطارًماًشرعوًا.ًفاألنشطةًالمختمفةًاالقتصاديةًكغيرىاً

ذلؾًيقكؿًتقكـًعمىًأساسًأفًاًىكًمالؾًالككفًكأنوًييدلًإلىًالصراطًالقكيـًكفىً
َك ُروًحا مِّْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكتَاُب َوَل ي﴿ َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا إلًاًعزًكجؿ:

نََّك َلَتْيِدي إلى ِصرَاٍط  يَماُن َوَلِكن َجَعْمَناُه ُنورًا نَّْيِدي ِبِو َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َواِ  اإلِْ
لمَِّو الَِّذي َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َأَل إلى المَِّو ﴾ ِصرَاِط إ٘مُّْسَتِقيٍم ﴿

ً.(٘)﴾ َٖ٘تِصيُر اأْلُُموُر ﴿
ً

                                                           
ً.ِ(ًسكرةًالفرقاف،ًاآليةًُ
ً.ّّرةًالنكر،ًاآليةً(ًًسًكِ
ً.َّ(ًسكرةًالبقرة،ًاآليةًّ
ً.ُٓٔسكرةًاألنعاـ،ًاآليةًً (ْ
ً.ّٓ،ِٓسكرةًالشكرل،ًاآليتافً ٓ) 
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 البند الثانى: اإلعمار  
وًرسالةًيجبًأفًيؤديياًكىىًإعمارًاألرضًياإلنسافًىكًخميفةًاًفىًاألرضًعم   

ًكجؿ: ًاًعز ًيقكؿ ًذلؾ ً(ٔ)َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا﴾ُىَو َأْنَشَأُكْم مِ ً﴿كفى ألً،
﴾ًأم:ًجعمكـًعيمَّارىاًَواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا بػقكلو:ً﴿طمبًمنكـًعمارتيا،ًكمفكـًبعمارتيا،ًًك

وًفيياًمفًبناءًمساكفًيكسكَّانيا؛ًقاؿًاإلماـًالضحاؾ:ً"أمركـًبعمارةًماًتحتاجكفًإل
بعضًعمماءًالشافعية:ًاالستعمارًطمبًكغرسًأشجارًكقاؿًاإلماـًابفًالعربي:)قاؿً

ًكجكبًعمارةً ًتؤكد ًفاآلية ،ً ًكالطمبًالمطمؽًمفًاًتعإلىًعمىًالكجكب( العمارة،
ًًفييىا﴾ًيىٍعًني:ًًاألرضً.ًقاؿًاإلماـًالجصاصًفيً"أحكاـًالقرآف":ًكقكلو:ً﴿ ـٍ كي كىاٍستىٍعمىرى

ًإل ًتىٍحتىاجيكفى ا ًًبمى ًتيىا ًًعمىارى ًًمٍف ًفييأىمىٌدكـ ًكى ،ً ًاأٍلىٍرًضًًو ًًعمىارىًة كًب ًكيجي مىى ًعى لىةي ًالدَّالى ًو
ً .ً ًكىاأٍلىٍبًنيىًة ًكىاٍلًغرىاًس، ًة، رىاعى ًاإلنسافًبالنشاطًاالقتصادلًليسًًلمزِّ ًفاليدؼًمفًقياـ إذان

كيقكؿًًفقطًفىًإشباعًحاجاتوًالماديةًكلكفًفىًإعمارًاألرضًكتنميتياًلينعـًبخيراتيا.
ًالعمارة ًطمب ًفييا ًإف "ً ًتعًالقرطبي: ًا ًمف ًالمطمؽ ًكالطمب ًعمىًًالى، يككف

ًالكجكب".ً
ًالمفيكـًتسعيًلخمؽًمجتمعًالمتقيفًالذمًيستخدـًالمكاردًًًً إفًعمارةًاألرضًبيذا

تفسيرًالمسخرةًلوًفيًالتمتعًبمستكمًمعيشيًطيبًمعًاستشعارًتقكلًاًًفيًذلؾً)
ًكتع ،ًالقرطبي( ًسبحانو ًاألالكأنو ًفى ًكما ًالسمكات ًفى ًما ًسخر دمةًػػػرضًلخى

َر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ى:الاإلنسافً،ًكفىًذلؾًيقكؿًاًسبحانوًكتع ﴿َوَسخَّ
عمىًتكاصؿًً–وًكسمـًيصمىًاًعمً–،ًكقدًدعاًرسكؿًاً(ِ)﴾اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُو 

تقوم الحديث ) إن قامت الساعة وفى يد أحكم فسيمة فإن استطاع أل اإلعمارًفىً
ً.(ّ) حتى يغرسيا فيمفعل(

ًالبند الثالث : العمل والسعى   ًً
ًاإلسبلـًعمىًالعمؿًكالسعيًلكسبًًًًً إفًعمارةًاألرضًالًتقكـًإالًبالعمؿ،ًكقدًحثَّ

الرزؽًكأعمىًمفًشأنوًكبيَّفًأىميَّتىويً،ًلكيًيككفًالمسمـًفيًمجتمعوًمنتجانًفاعبلنًيكفرً
                                                           

ً.ُٔسكرةًىكد،ًاآليةً ُ)  
ً.ُّالجاثية،ًاآليةًً سكرة  ِ)
ً.ُُِٖٗ(ًركاهًأحمدًفىًمسنده،ًحديثًرقـً ّ
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ًلت ًكيسعى ًكألسرتو، ًلو ًكريمة ًكمفًًحياة ًاإلسبلمي. ًلممجتمع ًكالقكة ًاإلزدىار حقيؽ
ًمكانةً ًكًلًعظىـً ًاألرض، ًفي ًكالسعي ًالرزؽ، ًكطمب ًالعمؿ، ًعمى ًتحثُّ ًالتي اآليات
العمؿًذكرهًالقرآفًالكريـًمقركنناًباإليمافًفيًأكثرًمفًسبعيفًآيةًمفًآياتو،ًمفًذلؾً

لى:ًا،ًكًقكلوًتع(ٔ)﴾َر َكْيَف َتْعَمُمونَ َوَيْسَتْخِمَفُكْم ِفي اأْلَْرِض َفَيْنظُ ﴿ا عز وجل:  قكؿ
اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إلىَٰ ِذْكِر المَِّو َوَذُروا ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ

ِلُكْم َخْيٌر  لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَمُموَن  اَلُة  َفا﴾ ٜ﴿اْلَبْيَع ذََٰ ْنَتِشُروا ِفي فإذا ُقِضَيِت الصَّ
ً(ٕ)﴾اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل المَّوِ  ًكالشراءً، ًلمناسًبالبيع ًاإلذف ًفي ًصريحةه فاآلية

كالتجارةًبعدًاالنتياءًمفًصبلةًالجمعةًبيدؼًالحصكؿًعمىًالربحًكالتماسًفضؿًاً
ُىَو ﴿ لى:اقولو تع بالسعيًكالتجارةً)جامعًالبيافًفيًتأكيؿًالقرآفً)تفسيرًالطبرم(ً.ً

ل ،ً(ٖ)﴾ِو النُُّشورُ يالَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو َوا 
ًمفًاًًك ًصريحه لمناسًفيًطمبًالرزؽًكالسعيًمفًً-لىًاسبحانوًكتعً-فيًاآليةًأمره

ًلمناسًلكً-عزًكجؿًً-خبلؿًالعمؿً،ًحيثًجعؿًاً ًفيياًاألرضًذلكالن يًيسعكا
قولو ومن ذلك ،ًيـًفيًاألرضيبالعمؿًكتحصيؿًالرزؽ،ًكاألكؿًمماًأنعـًاًبوًعم

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح إلى َربَِّك َكْدحًا َفُماَلِقيوِ ﴿لى: اتع ًً.(ٗ)﴾َيا َأيَُّيا اإلِْ
عمىًأىميةًالعمؿ،ًكدعاًالمسمميفًإلىًً-وًكسمـًيصمىًاًعمً-كماًحثًالرسكؿًًًً

فيًطمبًالرزؽًكاالستمرارًعمىًالعمؿًالصالحً،ًركلًالبخارمًفيًصحيحوًًالسعي
قال:" َما َأَكَل  -و وسمم يصمى ا عم -النبي عفًالمقداـًبفًمعدًيكربًالكندمًعفً

ًفيًتفضيؿً(ٓ)"َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيرًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه  ًفالحديثًصريحه ،
ًلوًمفًاألكؿًالذمًالعمؿًكاستحبابو ،ًكأفًيأكؿًالمسمـًمفًعمؿًيده،ًكأٌفًذلؾًخيره

ًيركيوًالبخارمًمفًحديثًأبيًىريرةًييحصؿًعم وًمفًسكاؿًالناسًكاستعطافيـ.ًلما
"َما َبَعَث المَُّو َنِبيِّا ِإلَّ َرَعى قاؿ:ًً-وًكسمـيصمىًاًعم-رضيًاًعنوًعفًالنبيً

                                                           

ً.ُِٗسكرةًاألعراؼ،ًاآليةًُ)   
ً.ًَُ-ٗسكرةًالجمعة،ًاآليةً(ًً ِ
ً.ُٓسكرةًالممؾ،ًاآليةًّ) ً

ً.ٔسكرةًاإلنشقاؽ،ًاآليةًْ) 
ً.َِِٕصحيحًالبخارل،ًحديثًرقـًً(ًٓ
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ً(ُ)"َأْنَت؟ َفَقاَل َنَعْم ُكْنُت َأْرَعاَىا َعَمى َقرَاِريَط أِلَْىِل َمكَّةَ اْلَغَنَم، َفَقاَل َأْصَحاُبُو: وَ  ،ًفكؿَّ
ًقدًعممكاًبكدًِّأيدييـ،ًكماًثبتًأنوًعمؿًبالتجارة.ً-يـًالصبلةًكالسبلـًيعمً-األنبياءً

ًالبند الرابع :  إحياء األرض الموات "استصالحيا"
ًاألدكاتًًً ًأحد ًاالرضًالمكات ًإحياء ًطرؽًًيعتبر ًكمف ًاألرض، ًإلعمار الميمة

المكاتًأمً األرض إحياء عمى اإلسبلـ االستثمارًفيًالشريعةًاإلسبلمية،ًفقدًشجع
و وسمم يصمى ا عم ا رسول أن جابر، كماًجاءًفيًالحديثًفعف استصبلحيا،

 (ٕ)قال: "َمن أحيا أرًضا ميتًة فمو فييا أجٌر وما أَكمِت العافيُة منيا فيو لو صدقٌة"
و يوجعل من حقو تممكيا كما جاء فى رواية عن جابر أن رسول ا صمى ا عم

 .(ٖ)وسمم قال:"َمن أحيا أرًضا َمْيتًة فيي لو"
 البند الخامس: الزرع  

ًكًاألرضًإعمارًخبلؿًمفًةالبيئًتكازفًعمىًالعمؿًإلىًاإلسبلـًكجيناًًًًً
حياءً،إصبلحيا قامةًمكاتيا،ًكا  ًحمايتوًعمىًالعمؿًكًنمكهًبعكتتًكرعايتوًالزرعًكا 
ًالقادمة.ًاألجياؿًمنوًلتستفيد
ً:ًريـػػػػػػػػػػػػالكًتابوػػػػػكًفىًكجؿًعزًاًقكؿًىػػػػػػفًبالنباتاتًاإلسبلـًايةػػػػػػػػػػعنًكتتضحًًًً
نَسانُ  َفْمَينُظرِ  ﴿  اأْلَْرَض  َناَشَققْ  ُثمَّ  (ٕ٘) َصبِّا اْلَماءَ  َصَبْبَنا َأنَّا (ٕٗ) َطَعاِموِ  إلىَٰ  اإلِْ

 َوَحَداِئقَ  (ٜٕ) َوَنْخاًل  َوَزْيُتوًنا (ٕٛ) َوَقْضًبا َوِعَنًبا (ٕٚ) َحبِّا ِفيَيا َفَأنَبْتَنا (ٕٙ) َشقِّا
ًمالؾًبفًأنسًكعفً.(ْ)﴾ (ٕٖ) َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُّكمْ  مَّتَاًعا (ٖٔ) َوَأبِّا َوَفاِكَيةً  (ٖٓ) ُغْمًبا
 َيْغِرُس  ُمْسِممٍ  ِمنْ  "َما سمم: و ويعم ا صمى - ا رسول قالً:ًقاؿًعنوًاًرضي
  .(٘)صدقة" بو لو كان إلَّ  بييمةٌ  أو إنسانٌ  أو طيرٌ  منو فيأكلُ  َزْرعاً  َيْزَرعُ  أو َغْرساً 
 :كسمـًويعمًاًصمىً-ًاًرسكؿًقاؿً:ًقاؿًً-ًعنوًاًرضيً-ًمالؾًبفًأنسًعف

                                                           
ً.ِِِٔصحيحًالبخارل،ًحديثًرقـًً(ُ
ً.ََُْٓمسندًأحمد،ًحديثًرقـًً(ِ
ً.ُّٕٗسنفًالترمذل،ًحديثًرقـًً(ّ
ً.ًِّ-ِْسكرةًعبس،ًاآلياتًً(ْ
ً.َِِّ(ًصحيحًالبخارل،ًحديثًرقـًٓ
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 َيْغِرَسَيا َحتَّى َتُقومَ  لَ  َأنْ  اْسَتَطاعَ  َفِإنِ  َفِسيَمٌة، َأَحِدُكمْ  َيدِ  َوِفي السَّاَعةُ  َقاَمتِ  ِإنْ  "
 .(ٔ)َفْمَيْغِرْسَيا"

  اإلسالم فى القتصادية التنمية مصطمح : السادس البند
كمفًالمعمكـًأفًاإلسبلـً ،ًاالقتصادمًكاالجتماعًالمناخ في الييكمي التغيرًيقصدًبو:

ًالًالبشرية يحضًالطاقات  بأفضؿ الحبلؿ األرضًكالكسب عمارة في سعتًكعمى
 المادية. غير األىداؼ ك الماديةًاألىداؼ بيف التكازف إطار في الممكنة الطرؽ

 ًًًالكفاية ًحد ًكتكفير ًاالقتصادية ًلممكارد ًاألمثؿ ًباالستخداـ ًترتبط ًالتنمية إف
 ً.كالقضاءًعمىًالفقر

 ًًالذمًيبحثًفيًطرؽًالكسبًكاإلنفاؽًع ًالعمـ ًىى: ًاألحكاـًالتنمية مىًضكء
 .كاآلدابًالتيًتضمنتياًشريعةًاإلسبلـ

 ًعرفتًالتنميةًاالقتصاديةًبأنيا:ًعمـًكسائؿًاستخداـًاإلنسافًلسدًحاجاتًالفرد
 .كالمجتمعًالدنيكيةًطبقناًلمنيجًشرعيًمحددً

 ًالتنميةًاالقتصاديةًىي:ًمجمكعًاألحكاـًكالقكاعدًكالكسائؿًالشرعيةًالمتبعةًلعمارة
لحاجاتًالمجتمعًاإلنسانىًالدنيكيةًكاألخركيةًكتحقيقناًلعبادةًاًًاألرضًإشباعاًن

 لىً.اتع
ؼًمفيكـًالتنميةًمنذًعيكدًطكيمةًرًننخمصًمفًاالستعراضًالسابؽًأفًاإلسبلـًعًىًًًً

لكنوًعبرًعنياًبمفاىيـًأخرل،ًكأفًلوًرؤيةًخاصةًلمتنميةًاالقتصاديةًتنبعًمفًالقيـً
ًالت ًالشرعية ًكاألحكاـ ًالنبكيةًكالضكابط ًكالسنة ًالكريـ ًالقرآف ًمف ًأسسيا ًتستقى ى

 الشريفة.ً
 
ً
 
 

                                                           
ً*.ُُِٖٗد،ًحديثًرقـً(ًمسندًأحمُ
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 المراجع:
 .َََِ،ًُ،ًالتنميةًفيًعالـًمتغيير،ًدارًالشركؽ،ًطإبراىيم العيسوي -ٔ
 .البحرًالمحيطًفيًالتفسيرً-ِ
 ً.المكسكعةًالعمميةًكالعمميةًلمبنكؾًاإلسبلميةً-ّ
ً.ي:ًإستراتيجيةًالتنميةًفيًمفيكـًإسبلمًخورشيد -ٗ
ًكريمة كريم -٘ ًدارًًجودة عبد الخالق:، ًاالقتصادية، ًالتنمية محاضراتًفي

 .ُٔٗٗالنيضةًالعربية،ً
نمائيًلؤلمـًالمتحدة،ًسنكاتً،ًصادرًعفًالبرنامجًاإلتقارير التنمية البشرية -ٙ

 مختمفة.
ًمفيكـًكمنيجًاالقتصادًاإلسبلمى.ًمناع خميل القطان: -ٚ
صادية،ًتعريبًد/ًمحمكدًحسني،ًدارًالمريخ،ًالتنميةًاالقتميشيل تودارو:  -ٛ

ََِٗ. 
9- World Bank, World Development report. 
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 المبحث الثانى
 الموارد القتصادية والسكان في العالم اإلسالمي

 
 مقدمة: 

ًباإلنسافًاليالككفًببلًإنسافًيعتبرًخ ًمقترنة ًكذلؾًألفًالمكارد ًمفًالمكارد، ان
ًكعم ًفإنوًالينظريكحاجاتو، ًالطبيعيةًمفًمعطياتًعمىًأنياً لىًماإ و ًالبيئة تحتكيو

ًتقدـًاإلنسافًفيًالسمـًالحضارمً ً،ًفكمما مكاردًإالًمفًخبلؿًاستغبلؿًاإلنسافًليا
ًعمـً ًمف ًا ًكىبو ًبما ًيحكليا ًالتي ًالطبيعية ًالمكارد ًمف ًكثير ًعمى ًتعرؼ كمما

ًكتكنكلكجياًإلىًمكاردًاقتصاديةً.
ًاالقتصا ًالمكارد ًدراسة ًتكتؿًكتساعد ًنجاح ًمدم ًعمى ًالجغرافي ًكتكزيعيا دية

اقتصادمًبيفًمجمكعةًمفًالدكؿًمتباينةًفيًمكاردىاًحتيًيتـًالتكامؿًبينياًباإلضافةً
ًتساعدًفيًفيـًكتقديرًقيمةًالتكتبلتًاالقتصاديةًلتحقيؽًعالـًإسبلميًببلً إلىًأنيا

ًفقر.
تًاإلستيبلؾًكمفًالمعركؼًأفًزيادةًعددًالسكافًيؤدمًإلىًزيادةًسرعةًمعدال

ً ًالمسممكفًقاعدة ًكيشكؿ ًالمكارد، ًيؤثرًفيًرصيد ًمتزايدةًابما ًذاتًأىمية ستيبلكية
ًالرقميًالعالميًنحكً) ًلبلقتصاد مميارًدكالرًًَُٕحيثًيقدرًقيمةًاستيبلؾًالمسمـ

ًسنكينا(.ً
مميارًًِٕٕ%(ًليصبحً)ًُٕكيتكقعًأفًينمكًبمعدؿًنمكًسنكمًمركبًنسبتوً)

ً(.ََِِعاـًًدكالر
تطيعًأفًندرؾًكيؼًيقكدناًىذاًاالستدالؿًإلىًرؤيةًكاضحةًلمضغطًالمتكقعًنس

نتيجةًاإلفراطًفيًقطعًاألشجارًً–عمىًسبيؿًالمثاؿًً–عمىًالمكارد،ًففيًالسكدافً
ًكماً ًالحشائش، ًفيًجنكبًأرضًالبطانةًإلىًمناطؽًتغطييا تحكلتًمساحاتًكبيرة

ًلسنطًحكؿًالخرطكـًكأـًدرماف.اإلفراطًالرعكمًإلىًتدميرًالكثيرًمفًأشجارًاًلأد
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ًعم ًالتعرؼ ًإلى ًاالقتصادية ًالمكارد ًدراسة ًلمبناءًًىكتيدؼ ًالعامة الصكرة
ًاالقتصادمًلدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًكمعرفةًاإلمكانياتًالمختمفةًلدكؿًالعالـًاإلسبلمية.

 ة:يلاالقتصادية في العالم اإلسالمي لبد من مناقشة النقاط الت ولدراسة المواد
 

 ًل: الموارد الزراعية والسمكية في العالم اإلسالمي: أو 
ً)ِّ(يشغؿًالعالـًاإلسبلميًمنطقةًتمثؿًقمبًالعالـً،كتمتدًعمىًمساحةًتبمغً

ًً.(ِمميكفًكـُّٔ%(ًمفًجممةًمساحةًالعالـً)ٓ.ِّ،ًتمثؿً)ِمميكفًكـ
ً ًبيف ًالكبير ًالجغرافي ًً)ٖٔ(فاإلمتداد ًمف ًكأكثر ًعرضية خطًً)ََُ(دائرة

ـًالطبيعيةًكالمناخيةًكالنباتيةًكالتربة،ًمماًانعكسًعمىًالياحًلوًالتنكعًفيًاألقأت طكؿ،
ًاال ًاإلقميـ ًفي ًالمدارية ًالمحاصيؿ ًإنتاج ًفنجد ،ً ًاالقتصادم ًاإلنتاج ستكائيًتنكع

ًكالمكسمي.ً
ًككسطً ًالمتكسط ًالبحر ًمنطقة ًفي ًالمعتدلة ًالمناطؽ ًمحاصيؿ ًإلى باإلضافة

فيًدكؿًالعالـًاإلسبلميًيشمؿًمعظـًالمحاصيؿًالتيًآسيا،ًأمًأفًاإلنتاجًالزراعيً
لىً) %(ًّ.ُُيمكفًزراعتياًعمىًسطحًاألرضً،ًحيثًتمثؿًاألراضيًالزراعيةًًحكا 

لىً مركيةًتشكؿًنسبتياًًأراضًِألؼًكـً)ٖٓٔ(مفًمساحةًالعالـًاإلسبلمي،ًمنياًحكا 
لىً)ُٖ) لعالـً%(ًمفًسكافًإَ%(ًمفًاألراضيًالصالحةًلمزراعة،ًكيعمؿًبياًحكا 

ًاال ًكتحقؽ ً)باكستافًاإلسبلمي ًالزراعية ًالمنتجات ًمف ًمتفاكتة ًبنسب ًالذاتي كتفاء
ًإندكنيسيآًٗ ًالككيتًْٖمصر %،َٗ%، ًيعتبرًأكبرًمنطقةًرعيًٓ%، ًكما ،)%

فيًالعالـًباحتكائوًعمىًحشائشًالرعيًالطبيعيةًفيًإقميميًالسافاناًكاإلستبس،ًكيضـً
ًَٖٔالمختمطً،ًكتبمغًمساحةًأراضيًالمراعيً)أنماطًالرعيًالتقميدمًكاالقتصادمًًك

ًٖ.ْٕٗ%(ًمفًمساحةًالعالـ،ًكمساحةًأراضيًالغاباتً)ٔ.ِٓأمً) مميكفًىكتار(،
(ً ًأم ًىكتار( ًالعالـُّمميكف ًفي ًالغابات ًمساحة ًمف )%ً ًالمياه،ً. ًمصادر كتتنكع

ًأمطار، ًجكفية، ًمياه ًحكضًنيرً أنيار، كبوًبعضًأحكاضًأنيارًذاتًأىميةًمنيا
كىذاًيؤدمً حكضًنيرًالنيجر، حكضًنيرمًدجمةًكالفرات،ًحكضًنيرًالسند، ،النيؿ

ًإلىًتشكيؿًأساسًاقتصادمًمتنكعًيتيحًفرصةًالتكامؿًاالق تصادمًبيفًأرجاءًبدكره
ً.العالـًاإلسبلمي
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 فيما يمي أىم اإلنتاج الزراعي وتوزيعو عمى مستوي دول العالم اإلسالمي : و 
(ً ًاإلسبلمي ًالعالـ لىًمميًّٓٔينتج ًحكا  ًأم ًالغذائية، ًالحبكب ًمف ًطف( كف

(ُْ(ً ًالغذائية ًالحبكب ًمف ًالعالمي ًاإلنتاج ًإجمإلى ًمف ًطف(ًًِٖٓٔ%( مميكف
ًكتشمؿًالقمحًكاألرز،ًالذرة،ًالشعير،ًالدخف.ً

ًالدكؿًاإلسبلم ًكازاخستاف،ًيكأىـ ًباكستاف، ًتركيا، ًلمحبكبًالسكداف، ًالمنتجة ة
ًإندكنيسيا،ًالنيجرً

الحبكبًالغذائيةًفيًمعظـًببلدًالعالـًاإلسبلمي،ًكالغذاءًًكيعتبرًالقمحًمفًأىـ
مميكفًًَُّالرئيسيًلمغالبيةًالعظميًمفًسكانوً،كقدًبمغًإنتاجًالعالـًاإلسبلميًمنوً)

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.مميكفًطف(ًّٕٔ%ًمفًجممةًاإلنتاجًالعالميً)ًُٕطف(ًبنسبةً
ًباكستافً) ًلمقمحً) ًالمنتجة ًالدكؿ ً)َِكأىـ ًتركيا ًكازخستافًٖ.ُٓ%(، ،)%

%(،ًأفغانستافًأم:ًّ.ٓ%(،ًأكزبكستافً)ٗ.ٔ%(،ًمصرً)ٓ.ٖ%(،ًإيرافً)ٓ.ُُ)
ً(ُ%(ً(ًمفًجممةًالعالـًاإلسبلميً.ً)شكؿًرقـًّ.ٓ)

الناتجًًالي%(ًمفًالمحاصيؿًالنقديةًمفًإجمٕٗ)ًاليكينتجًالعالـًاإلسبلميًحًك
ًكازاخستاف،ً ً)باكستاف، ًالمنتجة ًالدكؿ ًكأىـ ًكالجكت، ًكالمطاط ًالقطف ًمثؿ العالمي

ًتركيا،ًالسكداف(.
(ً ًإجمٕٓكينتج ًمف ًمًالي%( ً)إندكنسيا، ًالكاكاك ًمف ًالعالمي زيا،ًاليالناتج

ًنيجيريا،ًالكاميركف(.
ًمف،ًإثيكبياً(اليفً)إندكنسيا،ًالكاميركف،ً%(ًمفًالناتجًالعالميًمفًالبُّكً)

%(ًمفًقصبًالسكرًُُ%(ًمفًالتمكرً)السعكدية،ًمصر،ًالجزائر،ًالعراؽ(،ً)ٓٔ)
ًزيتً ًمثؿ ًأخرل ًمحاصيؿ ًأيضا ًكينتج ًالسكداف(، ًبنجبلدش، ًمصر، )إندكنسيا،
ًالعالـً ًيحقؽ ًلـ ًىذا ًكمع ًكغيرىا، ًالسكداني ًالفكؿ ًاليند، ًجكز ًالسمسـ، النخيؿ،

ًنسبةًاإلسبلم ًانخفاض ًأبرزىا ًألسباب ًالزراعية ًالمحاصيؿ ًمف ًالذاتي ًاالكتفاء ي
ًذاتً ًأراضييا ًالسكدافًجميع ًذلؾًدكلة ًمثاؿ ،ً ًلمزرعة ًالصالحة ًاألراضي استخداـ

%(ًفقطًمعًكفرةًالمياهًكاعتمادًالزراعةَُ)ًلةًكلكنياًالتزرعًمنياًسًكاليخصكبةًع
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بًالتقميديةًفيًاليتخداـًاألسعمىًمحصكؿًكاحدًأكًاثنيفًفيًكثيرمفًالدكؿًكاس
ًالزراعة.

ًالجميكرياتً ًمنطقة ًمنيا ًالزراعة ًفي ًىائمة ًإمكانات ًذات ًمناطؽ كىناؾ
ًالكسطي،ًالمساحةًالمزركعةً)ياإلسبلم (ًمميكفًفداف،ًكعددًالسكافًُُٕةًفيًآسيا

ًأكثرمفًَٔ)ًاليحًك ًالسكاف ًحيثًعدد ًمصر ًبحالة ًذلؾ ًقارنا ذا ًكا  ًنسمة، ًمميكف )
ًمة،ًبينماًالمساحةًالمزركعةًالًتتجاكزًثمانيةًمبلييفًفداف.(ًمميكفًنسٖٗ)

ًالغذاءً ًإنتاج ًفي ًذاتيا ًيكتفي ًأف ًاالقتصادية ًبمكارده ًقادر ًاإلسبلمي العالـ
نماًمشكمةًسياساتًاقتصاديةً. ًكالمشكمةًليستًمشكمةًمكاردًاقتصادية،ًكا 

ًالمن ًحيثًمشاكؿ ًمف ًمعركؼًعنيا ًماىك ًمع ًالسعكدية ًالعربية اخًفالمممكة
ًلمقمحًكذلؾًباتباعًسياسةً ًأصبحتًمصدرة ًفإنيا كالمياهًكاألرضًالصالحةًلمزراعة،

ًًاقتصاديةًصحيحة.ً
كتطؿًمعظـًدكؿًالعالـًاإلسبلميًعمىًكجياتًبحريةًطكيمة،ًكالتيًتبدأًمفً

اليادمًًالمحيطًاألطمنطيًفيًالغربًكحتيًبحرًالصيفًالجنكبيًالمتصؿًبالمحيط
ًالمتكسطًكاأل ًكالبحر ًباإلضافةًشرقنا ًاليندم، ًالعربيًكالمحيط ًكالخميج ًكاألحمر سكد

 إلىًالعديدًمفًاألنيارًكالبحيراتًالداخميةً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
%(ًمفًجممةًاإلنتاجًٔ,ُّ(ًمميكفًطفًمفًاألسماؾًبنسبةً)ٓ.ُٕكتنتجًً)

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًمميكفًطفًسنكياً(ًًُِٖ.ٖالعالميً)مفًمصايدًالعالـً
(ً ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًفي ًاألكلي ًالمرتبة ًفي ًإندكنسيا %(،ًّ.ّْكتأتي

ًاإلنتاجًضئيؿًًٔ)ًاليكالمرتبةًالثالثةًعالميناًحيثًتنتجًسنكيانًحًك مميكفًطف(،ًكىذا
اإلمكانياتًالتيًتمتمكياًدكؿًالعالـًاإلسبلميًالستغبلؿًالثركةًالسمكية،ًكترتبًأماـً

(ً ًاألسماؾ ًمف ًاإلسبلمي ًالعالـ ًفي ًالفرد ًنصيب ًانخفاض ًذلؾ كجـًًّ.ٖعمى
كيمكًجراـً/ًِ.ُٔ/السنة(،ًفيًالكقتًالذمًيصؿًفيوًمتكسطًنصيبًالفردًفيًالعالـً)

 .ًًسنةً(ً

ً
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 في دول العالم اإلسالمي :   ثانًيا:  موارد المعادن والطاقة
ًُ ًاليزاؿً( ًكمنيا ًاكتشافيا ًتـ ًالتي ًمنيا ًاإلسبلمي، ًالعالـ ًدكؿ ًفي ًالمعادف تتعدد

ً)ًامطمكرًن ًالحديد ًأىميا ًكثيرة ًخامات ًكينتج ،ً ًاألرض ًسطح %(ًٓتحت
ًك) ًتركيا،ًمصر، ًالجزائر، ًاألردفً،ًُِ)مكريتانيا، ًمفًالفكسفاتً)تكنسً، )%

ً ًمصر، ًالجزائر، ًك)السنغاؿ، ًالمغرب(، ً)غينيا،ًُٓسكريا، ًالبككسيت ًمف )%
%(ً)إيراف،ًتركيا،ًباكستاف،ًكازاخستاف،ًألبانيا(،ًُٗزيا(،ًالكركـً)اليإندكنسيا،ًم
(ً ًالنحاسً)الي%(،)مٔٓالقصدير ًنيجيريا(، ًتركيا، ًإيراف، ًإندكنسيا، %(ًُِزيا،

(ً ًالذىب ًتركيا(، ًأكزبكستاف، ًإندكنسيا، ً)كازاخستاف،ُْ)كازاخستاف، )%ً
 .ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًقيرغيزستاف،ًأكزبكستافً(ًمفًجممةًاإلنتاجًالعالمي

تتنكعًمصادرًالطاقةًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًكيعتبرًالبتركؿًأىـًمكاردًالطاقةً(ًِ
ًءكتتضا ًمصادر ًأىمية ًعمؿ ًتعتمد ًحيث ًبجانبو، ًاألخرل ًالحضارةًيالطاقة و

(ً ًاإلسبلمي ًالعالـ ًكينتج ًبرميؿ/ْ.ّٓالغربية، ًمميكف ًالخاـًً( ًالنفط ًمف يكمينا
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمميكفًبرميؿً/ًيكميناً(ًّ.ُٖمفًاإلنتاجًالعالميً)ً%ّْلىًاحًك

(ً ًبنسبة ًاألكؿ ًالمركز ًالسعكدية ًالعربية ًالمممكة ًالعراؽًٖ.ِٖاحتمت ًثـ )%
%(ًٖ.ْ%(،ًكازاخستافً)ٖ%(ً،ًاإلماراتً)ٗ.ٖ%(،ًإيرافً)ٗ%(،ًالككيتً)ّ.ُُ)

ًبمغًإنتاجًالدكؿًالعربيةًمفًالنفطًِمفًإنتاجًالدكؿًاإلسبلمية،ً)جدكؿًرقـً ًًكقد )
إنتاجًالعالـًًالي%(ًمفًإجمَّساىمتًبنسبةً)،ًمميكفًبرميؿ/يكمينا(ًْ.ِْلخاـً)ا

(ً ًأفريقيا ًفي ًمنتجة ًأكبردكلة ًنيجيريا ًكتعد ًالخاـ، ًالنفط ًالجزائرًّ.ْمف ًثـ )%
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً%(ًثـًيقؿًاإلنتاجًفيًباقيًالدكؿًْ.ّ)

ًاإلسبلميًبحًك ًأراضيًالعالـ ًمفًاحتياطيًالنفطًالعالميًٓٔ)ًاليكتزخر )%
(ُْْٗ.ًٓ(ً ًالعربية ًالدكؿ ًاحتياطيات ًشكمت ًكقد ،ً ًبرميؿ( مميارًًْ.ُٕٔمميار

%(ًٓ.ِٗ%(ًمفًاالحتياطيًالعالميًمفًالنفطًالخاـ،ًكأفًنسبةً)ْ.ْٗبرميؿ(ًأمً)
ًيت ًالمؤكد ًاالحتياطي ًمف ًالسعكدية ً ًعربية ًدكؿ ًخمس ًفي ًمفً)%ِ.ّٕ(ركز ،

ًك) ًالعربية ًمفًاحتياطيًالعالـ،ِ.ُٖإجمإلىًاحتياطيًالدكؿ ) ً ،ً)%ٖ.َِ(العراؽ
،ًكتشغؿًكازاخستافًالمركزً)%ٖ.ٔ(،ًليبياً)%ٕ.ُّ(،ًاإلماراتً)%ِ.ُْ(الككيتً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.مفًاالحتياطيًالعالميً)%ُ.ِ(العاشرًفيًالعالـًمفًاحتياطيًالنفطًًبنسبةً
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ًً.مميكفًبرميؿًيكميناً(ًًًِ.ّْكقدًبمغتًالصادراتًالنفطيةًلمعالـًاإلسبلميً)
مميارمترًمكعب(ًأمًًُ.ِِٕ(لىًالـًاإلسبلميًمفًالغازًالطبيعيًحًككينتجًالعا

ًاإلنتاجًالعالميً)ً)%ٔ.ُٗ(ًبنسبة ًكأكثرًمميارًمترًمكعب(ًْ.َّٖٔمفًجممة ،ً
تريميكفًمترًمكعب(ً،ًكيبمغًإنتاجًٔ.َُٓ%ًمفًاحتياطيًالغازًالطبيعيً)ًّٓمفً

ًً.مفًاالحتياطيًالعالميً)%ٖ.ُٓ(مميارمترًمكعب(ً،ًأمًًٖ.ٕٗٓ(الدكؿًالعربيةً
ًاأل ًالمركز ًإيراف ً)احتمت ًاإلنتاج ًفي ًمكعبمتًمميارَُٗكؿ ًبنسبةًر )

مميارًًٕٗ،ًالجزائرً))%ُ.ِّمميارًمترًمكعب(ًبنسبةً)ًُٕٔ،ًثـًقطرً))%ّ.ِٔ(
ً)%ٓ.ُِ(مميارًمترًمكعب(ًبنسبةًًَٗ،ًالسعكديةً))%ْ.ُّ(مترًمكعب(ًبنسبةً

ًدخمتًمصرًحديثانًضمفًالدكؿًالمنتجةًكالمصدرةً ًكقد ًاإلسبلمي، مفًإنتاجًالعالـ
 لمغاز.

ً)أسي ًالعربية ًالدكؿ ًٖ.ْٓمت ً(ً ًبنسبة ًمكعب( ًمتر ًمفًٖ.ِٕتريميكف )%
(ً ًالطبيعي ًلمغاز ًالعالمي ًقطرًًٗ.ُٔٗاالحتياطي ًاحتمت ،ً ًمكعب( ًمتر تريميكف

(ً ًمفًإجمُٔالمركزًاألكؿًبنسبة ،ً ًالجزائرًًالي%( ًتمييا ،ً صادراتًالدكؿًالعربية
(ِٔ.ٔ)%ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

كفيًالكقتًالذمًتعدًفيوًالعديدًمفًدكؿًالعالـًاإلسبلميًمفًأغنيًبمدافًالعالـً
فيًمصادرًالكقكدًاألحفكرم،ًفإفًدكؿًالعالـًاإلسبلميًغنيةًبمصادرًالطاقةًالجديدةً

ًالشم ًالطاقة ًالنككية، ًالطاقة ًالمائية، ًالطاقة ًأىميا ًالرياح،ًكالمتجددة، ًطاقة سية،
ًالطاقةًالمنبعثةًمفًباطفًاألرض،ًالكتمةًالحيكيةً)البيكجاز(ً.

ًبأفًالطاقاتًالمتجددةًمفًالشمسًكالرياحًفيًالصحراءًاإلسبلم ا ةًتكفرًيعممن
طاقةًتكازمًمبلييفًالبراميؿًمفًالنفطًخبلؿًاألعكاـًالمقبمة،ًكىيًقادرةًعمىًمكاجيةً

ًالمثمالمشاكؿًاالقتصاديةًفيًحاؿًاالس ًيتعرضًلوًًىتفادة منيا،ًخاصةًفيًظؿًما
ًالعالـًمفًصراعًعمىًالطاقةًالتقميديةً.

كتستغؿًالعديدًمفًالدكؿًالتيًيتكفرًلديياًمصادرًمائيةًالطاقةًالكيركمائيةًفيً
)مصر،العراؽ،ًلبناف،ًسكريا،ًتكنس،ًالمغرب،ًتركيا(ًكاإلمكاناتًً:تكليدًالكيرباء،ًمثؿ

أعمىًبكثيرًمفًالطاقةًالتيًيكلدىاًىذاًالمصدرً.ً)يحكزًًالمتاحةًلبعضًىذهًالدكؿ
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ًالعربيًعمىً ًالمائيةبميًَّٓالعالـ ًكفًمترًمكعبًمفًالمكارد ًمنياً، التيًاليستفاد
ً%(ًمفًإجمإلىًالكمية(.ٔ.ْٖسكلً)
ًالعالـً- ًالشمسيًدكؿ ًباإلشعاع ًاإلسبلميًغنية ًمنياً، ًكبير ًجزء حيثًيقع

ًيسمىًبحزاـًالشمس،ًً)شكؿ (ًفعمىًسبيؿًالمثاؿًيتجاكزًاإلشعاعًّرقـًًضمفًما
ًحًك ًأفريقيا ًكشماؿ ًاألكسط ًالشرؽ ًدكؿ ًالمباشرفي كيمككاتًًٕ)ًاليالشمسي

ًالمناطؽًإلىًماً ًساعاتًسطكعًالشمسًفىًىذه ًكتصؿًعدد /ساعة/مترمربع/يكـ(،
(ً ًمفًًَََْيتجاكز ًالعربى ًالخميج ًدكؿ ًتتمقاه ًما ًمتكسط ًكيقدر ًسنكينا(، ساعة

كيمككات/ساعة/مترًمربع/يكـ(،ًكقدًقامتًبإنشاءًعدةًًٔ,ٕ)ًالييًحًكاإلشعاعًالشمس
ًفىً ًاإلمارات ًكتأتى ًالكيرباء، ًكتكليد ًالمياه ًلتحمية ًالشمسية ًبالطاقة ًتعمؿ محطات

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًميجاًكات(ًًٓ.ِِالمركزًاألكؿًفىًاستخداـًالطاقةًالكيركضكئيةً)بقدرةًمركبةًتبمغً
كقدًتبيفًمفًدراسةًالقياساتًالمختمفةًلسرعةًالرياح،ًأفًطاقةًالرياحًفيًدكؿً
ًالمتكسطً ًحيثًيتراكح ًاالقتصادم، ًلبلستخداـ ًبسرعاتًقابمة ًتتكفر ًاإلسبلمي العالـ

ًالرياحًبيفً) ًلتكليدًًمتر/ثانية(ًُُ-ْالسنكمًلسرعة ،كىيًأنسبًالجياتًصبلحية
الكيرباءًمفًطاقةًالرياحًكاستخدامياًفيًضخًالمياه،ًكتأتيًالمغربًفيًالمركزًاألكؿً

ً.ميجاكات(ًٕٓٗفيًاستخدامياًكمصدرًلمطاقةًالكيربائية،ً)الطاقةًالمركبةًبياً
-ًً ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًتممؾ ًاكما ًمف ًكبير ًكتحتؿًاليحتياطي ، كرانيـك

ألؼًطف/سنكينا(.ًًكيمتمؾًًٔ.ُِكرانيكـً)الينتاجًإالمركزًاألكؿًعالميانًفيًًكازاخستاف
(ً ًبيف ًما ًالعربي ًطف(ًٓٔ-ّّالكطف ًًألؼ ًمصادر ًكباستخبلصًًاليمف ، كرانيـك

(ًْسنكينا(.ًً)شكؿًرقـًًطفً/ًُّٕٖكرانيكـًمفًالفكسفاتًالعربيًالًيقؿًعفً)الي
ًفيًالجزائرًكالصكماؿ،ًمصراليحيثًيكجدً ً،ًالمغرب،ًالسكدافًكغيرىا.كرانيـك

 الكتمة الحيوية: 
ًقمامةً ًكفضبلت ًكالحيكانية ًالزراعية ًالمخمفات ًمف ًالكقكد ًإنتاج ًبيا يقصد
المدف،ًكاستخدامياًكمصدرًلمطاقةً،ًكتقدرًكميةًالمخمفاتًالزراعيةًفيًالدكؿًالعربيةً

لىً ًالزراعيًالغذائيً)ًََٓ)ًحكا  ً،مخمفاتًالتصنيع كفًمميًٓ.ُْمميكفًطف/سنة(
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ًكمخم ً)طف/سنة(، ًاأللباف ًصناعة ًطفًٓ.ّفات ًاإلنتاجًمميكف ًمخمفات ،ً /سنة(
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ً(مميكفًطف/سنةًٓ.ًْ)ًالحيكانيًكاألسماؾ

ًال ًالطاقة ًالعالـًكتتنكع ًدكؿ ًمف ًمختمفة ًأنحاء ًاألرضًفي ًباطف ًمف منبعثة
اإلسبلمي،ًكيظيرًىذاًالنكعًمفًالطاقةًأحياناًبصكرةًحيةًعندًثكرافًالبراكيف،ًكفيً

ًبخارًماء،ًكمياهًساخنةًفيً نابيعًالحارة،ًمثاؿًذلؾًتتركزًالطاقةًالباطنيةًاليصكرة
مفًيكجدًمصادرًاليسًفيًمصر،ًكفيًيعمىًساحؿًالبحرًاألحمرًحكؿًخميجًالسًك

ًمحتًك ًذات ًاألرضية ًفيًًللمحرارة ًالبركانية ًالصخكر ًتكجد ًحيث ًالحرارة متكسط
ًصنعاء، ًشماؿ ًىمداف ًكأسييؿًًمنطقتي ًالمس ًجباؿ ًكتشتير ًكدىاع، ًذمار كبني

أفًببحماماتًالبخارًالطبيعية،ًكفيًاألردفًتكجدًعمىًشكؿًينابيعًحارة،ًكيمكفًالقكؿً
ًا ًألغراض ًتستغؿ ًالمناطؽ ًمشاريعًىذه ًىناؾ ًكليس ًفقط ًاالستشفاء ًأك لسياحة

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالستغبللياًفيًتكليدًالكيرباءً.
وبناء عمى ما سبق وما ورد فى الفصل األول فإنو يمكننا تقسيم العالم 

 لى:                                          اى أربعة مستويات اقتصادية لدول العالم اإلسالمي عمى النحو التاإلسالمي إل
 زيا،ًإندكنسيا،ًتركيا،ًإيراف،ًباكستاف.ًاليدكؿًمتقدمةًصناعيناًمثؿًم -
دكؿًغنيةًاقتصاديناًمثؿًالسعكدية،ًاإلمارات،ًقطر،ًالككيت،ًالبحريف،ًعماف،ً -

 .ًليبيا،ًبركنام
 دكؿًناميةًعمىًطريؽًالتقدـًمثؿًمصر،ًالمغرب،ًالجزائر،ًتكنس.ً -
 ،ًالنيجر.ًًًاليدكؿًفقيرةًمثؿًساحؿًالعاج،ًجيبكتي،ًالجابكف،ًغينيا،ًم -

%(ًمفًسكافًِْمميارنسمةًأمً)ًٖ.ُيصؿًعددًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميً
ًالمسمميفًفيًالعآً.ٕالعالـً) ًبحمكؿًعاـًمميارًنسمة(،ًكمفًالمقدرًارتفاعًعدد لـ

ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمميارًنسمة(ًًِ.ِ(ًليصؿًإلىً)ََِّ)
ًَََُٖ-َََٔمتكسطًالدخؿًالقكميًلمفردًفيًالدكؿًاإلسبلميةًيتراكحًبيفً)

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدكالرً/سنة(
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ًالمحميًاإلجم ًالناتج ًمف ًنصيبيـ ًالناتجًٔ.ُِالعالميً)ًاليبينما ً،)يقدر )%
تريميكفًدكالر(،ًيعادؿًًٕ.َُلدكؿًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًنحكً)ًاليالمحميًاإلجم

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتريميكفًدكالرً(ً.ًٖ.ْٖالعالميً)ًاليلمحميًاإلجم%(ًمفًالناتجًأ.ُِ)
ًأربع ًتكجد ًبالعالـ ًاألكثرًسكانان ًالدكؿ ًالعشرًًففيًقائمة ًضمف دكؿًإسبلمية

ًحيثً ،ً ًفيًالعالـ ًإلىًسبعًدكؿًضمفًالعشريفًالكبارًسكانيان ًالعدد ًكيزيد الكبار،
(ً ًبنحك ًالرابع ًالمركز ًفي ًإندكنيسيا ًفيًًِٓٔتأتي ًباكستاف ًنسمة(، مميكف

مميكفًنسمة(،ًُْٗمميكفًنسمة(،ًنيجيرياًالمركزًالسابعً)ًَِٗالمركزالسادسًبنحكً)
ثامف،ًمصرًالمركزًالرابعًعشر،ًإيرافًالسابعًعشر،ًتركياًالثامفًالًبنجبلدشًالمركز

عشر،ًبينماًالًتكجدًأيةًدكلةًإسبلميةًفيًقائمةًالعشرًالكبارًمفًحيثًالناتجًالمحميً
دكلينا،ًحيثًجاءتًإندكنسياًفيًالمركزًالسادسًعشر،ًكتركياًالسابعًعشر،ًًالياإلجم

ًثبل ًىناؾ ًأف ًأم ًالعشريف، ًالمركز ًفي ًالعشريفًالسعكدية ًضمف ًإسبلمية ًدكؿ ث
ًتتكاجدً األكائؿًفيًالناتجًمقابؿًسبعًمراكزًضمفًالعشريفًالكبارًفيًالسكاف،ًبينما
ًالكبارً ًالعشر ًضمف ًنيجيريا( ًباكستاف، ًبنجبلدش، ً)إندكنسيا، ًاسبلمية ًدكؿ أربع
بالعالـًمفًحيثًقكةًالعمؿًليصؿًالعددًلخمسًدكؿًضمفًالعشريفًاألكائؿًبإضافةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتركياً.ً
ً ًلعاـ ًالدكلية ًالتنافسية ًمؤشر ًفى ًاألكائؿ ًالعشريف ًقائمة ً(ُ)َُِٕكتضمنت

راتًنفط(،ًكتحتؿًالصادراتً%ًمفًالصادْْماراتًكقطرً)دكلتيفًإسبلميتيفًىماًاإل
ًالكبارً ًالعشر ًضمف ًإسبلمية ًدكؿ ًست ًتتكاجد ًحيث ًالصدارة، ًمكاف البتركلية

ًبصادراتًخاـًالبتركؿ.ً
ًالككيتً ًالخامس، ًاإلمارات ًالثالث، ًالعراؽ ًاألكؿ، ًالمركز ًالسعكدية احتمت

ًالسادسً،ًإيرافًالسابع،ًنيجيرياًالمركزًالتاسعً.

                                                           
  WORLD POPULATION DATA SHEET ,2018األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية في العالم .   ( 1
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ًاألكائ ًالعشريف ًقائمة ًسمطنةًكتضمنت ًكازاخستاف، ًىى ًأخرل ًدكؿ ًأربع ؿ
ًعماف،ًالجزائر،ًأذربيجافً.

ًقطرً ًدكؿ، ًفتضمنتًأربع ًالطبيعى ًالغاز ًبصادرات ًالكبار ًالعشر ًقائمة أما
ًم ًالثامف، ًالمركز ًتركمانستاف ًالسابع، ًالمركز ًالجزائر ًالثانى، ًالمركزًاليالمركز زيا

ًالعشريفًالكبارًخمسًدكؿً ًفىًقائمة ًنيجيريا،ًالعاشرًكأضيؼًليـ أخرلًإندكنسيا،
ًاإلمارات،ًأكزبكستاف،ًكازاخستاف.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

(ً ًلمدكؿًاإلسبلمية ًالتجارة ًًٖ.ِكبمغًحجـ ًبنسبة %ًمفًٖ,ٖتريميكفًدكالر(،
ًالسمعيةًالدكلية،ًكمفًالممكفًفىًحالةًتجمع ًكيانًنالتجارة احتبلؿًًاكاحدًنًينااقتصادًايا

تريميكفًدكالر(،ًًٕ.ّالمركزًالثالثًدكليانًبعدًالكالياتًالمتحدة،ًكالتيًبمغتًتجارتياً)
مميارًدكالر(،ًكمعًتنكعًمنتجاتًالدكؿًٖٓٔتريميكفًكًّكالصيفًالتىًبمغتًتجارتياً)

الصادراتًالبينيةًاإلسبلميةًتزدادًالحاجةًلزيادةًنسبًالتجارةًبينيا،ًحيثًبمغتًنسبةً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً%(ً.ُٗ%(ًكالكارداتًالبينيةً)ُِ)

ًمعً ًكمتنكعة، ًكافرة ًاإلسبلمي ًلمعالـ ًاالقتصادية ًالمكارد ًأف ًسبؽ ًمما يتضح
 األخذًفيًاالعتبارًإمكانيةًقياـًسكؽًإسبلميةًمشتركةًيحقؽًمنافعًالدكؿًاألعضاء،

 ةًالقرارًالسياسيًكاالقتصادم.ليكتفاءًالذاتيًالذمًيساىـًفيًاستقبللمكصكؿًإلىًاال
 
 
 
 
 
 
 
ً
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 (ٔجدول )
 مٕٛٔٓم الدول المنتجة لمقمح فى دول العالم اإلسالمي عام أى

 الدولة
 اإلنتاج

 % مميون طن

 24.9 26 باكستاف

 19.8 20.6 تركيا

 14.4 15 كازاخستاف

 10.6 11.1 إيراف

 8.6 9 مصر

 6.6 6.9 أكزبكستاف

 4.4 4.6 أفغانستاف

 3.0 3.1 العراؽ

 2.8 2.9 سكريا

 2.6 2.7 المغرب

 2.3 2.4 رالجزائ

 % 100 104.3 الجممة

المصدر : األمم المتحدة ، منظمة األغذية والزراعة ، قاعدة البيانات اإلحصائية ، الكتاب السنوى 
 م ٕٛٔٓلإلحصاءات الزراعية ، 

 (FAO STAT روما ، مارس )ٕٜٓٔ م 
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 (ٔشكل )
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 92 ~ 
 

 (ٕجدول )
 ٕٛٔٓتجة لمنفط الخام فى العالم اإلسالمي عام التوزيع الجغرافى ألىم الدول المن

 برميل/يوم الدولة برميل/يوم الدولة
 235000 تركمانستاف 10250000 السعكدية
 227000 غينيا 4136000 العراؽ
 150000 تكنس 3220000 الككيت
 115000 تشاد 3188000 إيراف

 113000 سمطنةًبركنال 2820000 االمارات
 85000 كستافأكزب 2500000 ليبيا

 64000 البحريف 1746000 كازاخستاف
 61000 تركيا 1476000 نيجيريا
 33000 سكريا 1171000 الجزائر
 21000 ألبانيا 1008000 عماف

 20000 النيجر 876000 أذربيجاف
 6000 مكريتانيا 847000 أندكنيسيا

 5100 المغرب 668000 زيااليم
 4800 بنجبلدش 639000 قطر
 200 األردف 582000 مصر

 200 طاجاكيستاف 496000 باكستاف
 37018300 الجممة 255000 السكداف

المصدر : األمم المتحدة ، شبكة الحصاءات ، حولية إحصاءات الطاقة ، نيويورك ، يناير 
 م. ٕٛٔٓ
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 (ٕشكل )
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكزيعًالجغرافىًلدكؿًالعالـًاإلسبلمي
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 (ٖشكل )

 توزيع اإلشعاع الشمسى فى العالم اإلسالمي  (ٖ) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مٕٚٔٓورانيوم في العالم اإلسالمي عام الي(  مناطق إنتاج أ - ٗ) شكل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 م ٕٕٔٓورانيوم في العالم اإلسالمي عام الي(  احتياطى ب - ٗ) شكل

ً
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 المراجع العربية:

الطاقةً،نيكيكرؾً،ينايرً،ًشعبةًاالحصاءاتً،حكليةًإحصاءاتًًاألمم المتحدة -ٔ
َُِٖ. 

ً،ًًالجمعية األوروبية لمطاقة النوويةً-ِ ًالنمسا ،ً ًالسنكم ًاإلحصائي ًالتقرير ،
 .ًَُِٖفبرايرً

ًالمجمدًالييئة العربية لمطاقة الذرية -ٖ ،ً ًفصمية ًعممية ًنشرة ،ً ًكالتنمية ًالذرة ،
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًََِٕالتاسعًعشر،ًالعددًالرابعًً،ًتكنسًً،ً

،ً(ًدارًالفكرًالعربيالعالـًاإلسبلميًالمعاصرً)دراسةًجغرافيةًًصبري  حمد :  -ٗ
 .ًًًَََِالقاىرة،

ًالعربيًبيصندوق النقد العر    -٘ ًاالقتصادم ًالتقرير ًالعربية، ًالدكؿ ًجامعة ،
 .َُِٖالمكحد،ًمارسًً

ًالمجيد المحجوب  -ٙ ًمؤتمر ًالعربية، ًالدكؿ ًفي ًالنككية ًالطاقة ًمسقبؿ الطاقةً،
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِْديسمبرً،ًأبكظبيًًًِّ–ًُِالعربيًالعاشر،ً

:ًنحكًإستراتيجيةًقكميةًلتنميةًمصادرًالطاقةًًالبديمةًفيًًفاطمة مصطفي سعدً-ٕ
ًمؤتمر ،ً ًالعربي ًرابطةًًالعالـ ًاإلسبلمي ًالعالـ ًفي ًكالسكاف ًكالبيئة التنمية
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِٔديسمبرًًًُٓ-ُّالجامعاتًاإلسبلمية،

ًالشؤكفًمم المتحدةألا -ٛ ًاالحصاءاتً،ًًاالقتصاديةً،إدارة ًشعبة ،ً كاالجتماعية
 .ًًًَُِٖايكًنيكيكرؾً،ًمً،ًٕ،ًالسمسمةًًِْالعدد

،ًاألمـًالمتحدةً،ًقاعدةًالبياناتًاإلحصائيةًمنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، -ٜ
 .ًَُِٗ،ًالكتابًالسنكمًلئلحصاءاتًالزراعيةً،ًركماً،ًمارسًًًَُِٖ

ًاالقتصادمًًمنظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول )أوبك ( -ٓٔ ًالتقرير ،
 ًًًًَُِٓالمعمكمات،ًديسمبرًًالعربيًالمكحد،ًالتقريرًالشيرم،ًبنؾ
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ًاالحصائيًًوبكأقطار العربية المصدرة لمبترول ) منظمة األ -ٔٔ ًالتقرير ،ً )
ًَُِٖالسنكمً،ًالككيتً،ًمايكً

ًمنظمة التعاون اإلسالمي -ٕٔ ًلمدكؿًاألً،مركزً ًكاالقتصادية بحاثًاإلحصائية
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَُِٖاإلسبلميةً،فبرايرً

ًلمدكؿًً،ًمنظمة التعاون اإلسالمي -ٖٔ ًاالقتصادية ًاالحصائية ًاألبحاث مركز
ًالث ًالدكؿ ًمجمكعة ًفي ًالطاقة ًكضع ًالتقريرًاإلسبلمية، ًاإلسبلمية، مانية

 .َُِٖ،ًفبرايرًالسنكم
ًاالمانمنظمة التعاون اإلسالمي -ٗٔ ًتقرير ًكالثبلثيفً، ًالرابعة ًالدكرة ،ً ًالعامة ة

ًلم ًالدائمة ًالمجنة ًعف ًالمنبثقة ًالمتابعة ًلجنة ًاالقتصادمًالجتماع تعاكف
ً.ًًًَُِٖ،ًمايكًًَُ-ًٗ،كالتجارم،ًأنقرة

إدارةًالتخطيطًكدعـًالقرار،ًً،دراسةًقطاعًاالقتصادًاإلسبلمي،وزارة القتصاد  -٘ٔ
اإلسبلمي،ًاإلماراتًالعربيةًالمتحدة،ًقاعدةًبياناتًمركزًدبيًلتطكيرًاالقتصادً

ًَُِٔيكنيكً
 

 المراجع األجنبية:
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4- Pew Research Center, Regional Distribution of Muslims, Retrieved 29-
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5- World Bank, Enter Prise Surveys, Online Data Base April,ً2018. 
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 المبحث الثالث
 والسكان في العالم اإلسالمي الموارد المائية

 
 مقدمة: 

ًاإلسبلميً ًالعالـ ًدكؿ ًفي ًكالسكاف ًالمائية ًالمكارد ًدراسة ًالمبحث ًىذا ينيج
التابعةًلمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًكإطارًمساحيًيتـًمفًخبللوًدراسةًالمكاردًالمائيةً

ًكالسكافًليذهًالدكؿ.ًًً
نػػػػػبًاةًيمثػػػػػؿًالجمميػػػػػارًنسػػػػػمًٖ.ُكيبمػػػػػغًعػػػػػددًسػػػػػكافًدكؿًالعػػػػػالـًاإلسػػػػػبلميً

%ًمػػػػػػػفًجممػػػػػػػةًسػػػػػػػكافًالعػػػػػػػالـًْٔ.َٔمميػػػػػػػارًنسػػػػػػػمةًبنسػػػػػػػبةًًُ.ُاألسػػػػػػػيكمًمػػػػػػػنيـً
نسػػػػػمةًبنسػػػػػبةً  َُُِِٕٕٖٕ نػػػػػبًاألفريقػػػػػيًااإلسػػػػػبلميً،ًكيمثػػػػػؿًالج

%ًمػػػػػػػفًسػػػػػػػكافًالعػػػػػػػالـًاإلسػػػػػػػبلمي،ًكيبمػػػػػػػغًعػػػػػػػددًسػػػػػػػكافًالعػػػػػػػالـًاإلسػػػػػػػبلميًُّ.ّٗ
نسػػػػػػػمةًًًِّّّْٔٗاألعضػػػػػػاءًفػػػػػػػيًمنظمػػػػػػػةًالتعػػػػػػػاكفًاإلسػػػػػػػبلميًمػػػػػػػفًقػػػػػػػارةًأكركبػػػػػػػا

%،ًكمثػػػػػػػػؿًسػػػػػػػػكافًدكؿًالعػػػػػػػػالـًاإلسػػػػػػػػبلميًاألعضػػػػػػػػاءًفػػػػػػػػيًمنظمػػػػػػػػةًُٔ.َبنسػػػػػػػػبةً
نسػػػػػػػػػػمةًبنسػػػػػػػػػػبةًًَُِّٔٓٓالتعػػػػػػػػػػاكفًاإلسػػػػػػػػػػبلميًمػػػػػػػػػػفًقػػػػػػػػػػارةًأمريكػػػػػػػػػػاًالجنكبيػػػػػػػػػػةًً

َ.َٕ.%ً
ً
ًوًل: الموقع الفمكي لدول العالم اإلسالمي : أ

ً ًطكؿ ًخطي ًبيف ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًًُُْʹًِʺِٓتقع )شرقيًًشرقنا°
ًك ً ً)غربًدكلةًغي°ًًُٔʹًُّʺِٗأندكنيسيا( ًدائرتيًعرضاغربا ًكبيفً ،ً ًʺَْنا(

جنكبًخطً°ًًِٔʹًْٓʺٖف(ًكا)شماؿًدكلةًكازاخستًشماؿًًخطًاإلستكاء°ًًٔٓʹُٓ
درجةًًَِِاإلستكاءً)ًجنكبًدكلةًمكزمبيؽ(ً،ًأمًيضـًالعالـًاإلسبلميًأكثرًمفً

ًفًالعالـًاإلسبلميًيحظيًبتنكعإدرجةًعرضيةً،ًكلذلؾًفًِٖخطًطكؿ،ًكأكثرًمفً
ًموًالمناخيةًكفيًمكاردهًاالقتصاديةً.اليمناخيًأعطاهًتنكعناًفيًأق
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كاتساعًرقعةًالدكؿًاإلسبلميةًأثرًفيًتبايفًالظركؼًالمناخيةًحيثًنجدًإقميميً
ًكاإلقميـً ًكشماؿًإفريقيا، ًالمتكسطًكالصحراكمًممثميفًبدكؿًجنكبًغربًآسيا البحر

،ًبينماًيتركزًكؿًمفًاإلقميميفًالمكسميًفيًعددًمفًالدكؿًاإلسبلميةًفيًقارةًآسيا
اإلستكائيًكالمدارمًفيًأفريقياًكجزرًأندكنيسياً)جكدةًحسنيفًجكدةًكعمىًىاركف،ًصً

ِٓ.)ً
 الموقع الجغرافي )النسبي( لدول العالم اإلسالمي: نًيا:اث
 مساحة دول العالم اإلسالمي: -ٔ 

ًتص ًمساحة ًكيحتؿ ًالعالـ ًدكؿ ًيتكسط ًمكقع ًفي ًاإلسبلمي ًالعالـ ًإلىًيقع ؿ
ًمربعًكيمكمترًَُُّٖٔٗٗ ،ً ً ًالمساحة ًىذه ًدكؿًًْٗ.َِكتشكؿ ًمساحة %ًمف

ًالعالـ.ً
ًكازاخستأكت ًدكلة ًاإلسبلمي،ًاتي ًالعالـ ًدكؿ ًمساحة ًمف ًالترتيبًاألكؿ ًفي ف

%ًمفًمساحةًدكؿًًٔٔ.ٖكيمكًمترًمربعًبنسبةًًََِٕٗٗٔحيثًبمغتًمساحتياً
ًفنسمةًًكيمثمًكًََُّْٖٖٔفًاخستالعالـًاإلسبلميًبينماًيبمغًعددًسكافًدكلةًكازا

%ًًفقطًمفًجممةًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًكجاءتًجميكريةًالمالديؼًكأصغرًُ
كـًًََّدكلةًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًمفًحيثًالمساحةًحيثًبمغتًمساحتياً

ً ًسكانيا ًعدد ًكيمثؿ ،ً ًًِْْْٗٓمربع ًبنسبة ًالعالـًَِ.َنسمة ًسكاف ًمف %
ًاإلسبلميً.

 البحرية لدول العالم اإلسالمي: المواقع  -ٕ 
(ً،ًحيثًُأكبرًالمسطحاتًالمائيةًشكؿً)ًىيتمتعًالعالـًاإلسبلميًبإطبللوًعم

كفًكككتًالينياًكالسنغاؿًكغامبياًكغينياًبيساكًكغينياًكسيًراتطؿًدكلةًالمغربًكمكريت
دمًفكارًكتكجكًكبنيفًكنيجيرياًكالكاميركفًعمىًالساحؿًالشرقيًًلممحيطًاألطمنطي،ً

ناًعمىًالساحؿًالغربيًلممحيطًاألطمنطيًكتطؿًكؿًمفًدكلةًاكتطؿًدكلةًسكريناـًكغي
ًاليادم،اليم ًالمحيط ًساحؿ ًعمى ًكأندكنيسيا ًكبنجبلديشًًزيا ًأندكنيسيا ًدكلة كتطؿ

يًراكباكست مفًكالصكماؿًكمكزمبيؽًعمىًساحؿًالمحيطًاليندم،ًكماًاليفًًكافًكعمافًكا 
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ًمجمكع ًعمى ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًالبحرًتطؿ ًأىميا ًكمف ًالبحار، ًمف ًكبيرة ة
 المتكسطًكالبحرًاألحمرًكبحرًقزكيفًكالخميجًالعربي.

 ( الموقع الجغرافي لدول العالم اإلسالمئشكل )

ً
  ARC GIS 10.1، باستخدام برنامج،أميمة فيمى ميدى المصدر/ 

ًمضيؽًىرمزً ًكمنيا ًالممراتًكالمضايؽًالبحرية ًاإلسبلميًأىـ ًبالعالـ كيكجد
لذمًيتحكـًفيًمدخؿًالخميجًالعربيًالجنكبيًكيربطًبيفًالبحرًاألسكدًكالبحرًالميتًا

فًكالعراؽًكالككيتًكالسعكديةًافًدكؿًإسبلميةًكىيًإيًراكيطؿًعمىًالخميجًالعربيًثم
مفًاليكؿًمفًًيوف،ًكمضيؽًبابًالمندبًكيشرؼًعماكقطرًكالبحريفًكاإلماراتًكعم

ًالمحيطًاليندمًا ًاإلسبلمي،ًكمضيؽًممقاًيلذمًيطؿًعمكجيبكتيًكىكًبكابة ًالعالـ و
زياًكجزيرةًسكمطرةًاألندكنيسيةًالذمًيمثؿًحمقةًكصؿًبيفًبحرًاليبيفًشبوًجزيرةًم

ً ًدكلة ًبيف ًيصؿ ًكىك ًكمضيؽًسنغافكرا ًاليندم، ًالجنكبيًكالمحيط ندكنيسياًإالصيف
سفكرًكالدردنيؿًحيثًيصؿًمضيؽًالبًتركياًعمىًمضيقيًالبسفكرًكسنغافكرة،ًكتسيطر

بيفًالبحرًاألسكدًكبحرًمرمرة،ًكيصؿًمضيؽًالدردنيؿًبيفًبحرًايجةًكبحرًمرمرةً
ًالمتكسطًكالبحرًاألسكد،ً ًالكصؿًبيفًالبحر كيعتبرًمضيؽًالبسفكرًكالدردنيؿًحمقة

ًيمثبل ًفيًكىما ًأيضان ًالمضايؽ ًأىـ ًكمف ًكاكركبا، ًآسيا ًقارة ًبيف ًالجنكبية ًالحدكد ف
حيثًتتحكـًفيًجنكبوًدكلةًالمغربًكىكًيربطًًالعالـًاإلسبلميًمضيؽًجبؿًطارؽ
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ًالسكيسًالتيًتربطً ًكتتحكـًمصرًفيًقناة بيفًالمحيطًاألطمنطيًكالبحرًالمتكسط،
ًشريًالبحر ًكىيًبمثابة ًالمتكسط، ًبالبحر ًفيًعكدةًااألحمر فًمبلحيًرئيسيًساىـ

ًصالحً.ًالييمنةًالتجاريةًلمدكؿًاإلسبلميةً،ًبعدًأفًفقدتياًبكشؼًطريؽًرأسًالرجاءًال
 السيول الفيضية بدول العالم اإلسالمي: -ٖ 

فييًتشغؿًمساحاتًقميمةًكيكجدًبالعالـًاإلسبلميًسبعةًعشرًنيرانًيزيدًطكؿً
ً:يكيمكمترًكىًَََُكؿًمنيـًعفً

ًكنيرًنير ًالسنغاؿ ًكنير ًالنيجر ًكنير ًكنيرًالنيؿ ًدرعةًًمكزمبيؽ شايركنير
ًكالفراتًكنير ًكنيرمًدجمة ًالنيؿًاألزرؽً ًكنيرًسيردارياًاالجًكنير نجًكالبراىمابكترا

ناًكسكريناـًفيًمنظمةًاسيحكفًكنيرًامكدارياًجيحكفًكنيرًالسند،ًكباشتراؾًدكلةًغي
ناًكسكريناـًااألمازكفًحيثًتشترؾًدكلةًغيًالتعاكفًاإلسبلميًتـًإدراؾًحكضًنير

ذمًناًنيرًاسككيبكًالاكذلؾًيكجدًبدكلةًغيً،األمازكفًفًحكضًالصرؼًلنيرافيًبمد
ًيصبًفيًالمحيطًاألطمنطيً.

ًما ًعكسيةًًكالعبلقة ًعبلقة ًالسكاف ًكبيف ًالمتجددة ًالعذبة ًالمائية ًالمكارد بيف
ًبمعنيًأنوًكمماًزادًعددًالسكافًكمماًقؿًنصيبًالفردًفيًالمكاردًالمائيةًالمتجددة.ً

عمىًأفًالماءًُْٗٗنيركًعاـًاكأكدًمؤتمرًاألرضًالذمًعقدًفيًريكًدمًج
رًالتيًيجبًتكافرىاًلتحقيؽًالتنميةًالمتكاصمةًكقدًأظيرتًالدراساتًمفًأىـًالعناص

(ًأفًًنصيبًالفردً(Global water assessmentًالعالـًلالتيًأجريتًعمىًمستًك
ًا ًًَُِٗنخفضًمف ًعاـ ًمكعبنا ًحًكًَُٕٗمترنا ًعاـًًًََٕٔاليإلى ًمكعبنا مترنا

ًربعًقرفً.ًًالي%ًًفيًحًكُْمترناًمكعبناًبنسبةًًََّٓمًتناقصًبمقدارًأ،ًُٔٗٗ
 كمية األمطار بدول العالم اإلسالمي:   -ٗ 

%ًمفًأراضيًالعالـًاإلسبلميًضمفًاإلقميـًالصحراكم،ًكلكفًًَٖالييقعًحًك
ًالسكد ًاإلقميـ ًبيف ًتقع ًمفًاألمطارًألنيا ًتمامنا ًالمناطؽًغيرًمحركمة ًمنيًذاىذه

كمًالجنكبيًصيفناًوًتسقطًاألمطارًعمىًأطراؼًاإلقميـًالصحراياألمطارًالصيفيةًكعم
ًشتكيةًكعمُٓكقدًتصؿًإلىً ًالبحرًالمتكسطًكأمطاره قميـ ًكا  وًيسـًمكعبًفيًالعاـ،

ًالشم ًالصحراكم ًأطراؼًاإلقميـ ًعمى ًاألمطار ًًشتاءًنًاليتسقط ًإلى سـًًُٓكتصؿ
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نتظاـًفيًكقتًالسقكطًكفيًكمياتًاألمطارًأكعددًمكعبًكىذهًاألمطارًتتسـًبعدـًاال
رياحًالمكسميةًعمىًاألطراؼًالجنكبيةًلمعالـًاإلسبلميًصيفاًاألياـًالممطرةًكتيبًال

ً ًإلى ًكتصؿ ًآسيا ًعمىًجنكبًشرؽ ًاألمطار ًكتسقط ًالماء ًببخار سـًًََِمحممة
نيًكتصؿًإلىًامكعبًفيًبنجبلديشًكتسقطًاألمطارًصيفانًعمىًمناطؽًاإلقميـًالسكد

ءًتسقطًاألمطارًسـًمكعبًفيًالمناطؽًالقريبةًمفًاإلقميـًاإلستكائيًكفيًالشتآًَُ
ةًالغربيةًاليعمىًالمناطؽًالساحميةًالمطمةًعمىًالبحرًالمتكسطًكعمىًالمناطؽًالشم

ًالشرقيً ًالساحؿ ًكعمى ًاألطمنطي ًالمحيط ًعمى ًالمطمة ًالعربي ًالمغرب ًببلد في
فًالمطؿًعمىًالبحرًاألحمر،ًكعمىًجنكبًشرؽًشبوًالجزيرةًالعربيةً،ًكعمىًالمسكد

ربيً،ًكماًتسقطًاألمطارًالشتكيةًعمىًشماؿًالعراؽًكتركياًالساحؿًالشرقيًلمخميجًالع
فً،ًكتمتدًداخؿًالجميكرياتًاإلسبلميةًفيًآسياًالكسطيً)صبرمًحمدً،ًاكشماؿًإيًر
ً(.ًَُٔ-َُٓصًص

ًالمناطؽًاال ًطكؿًيستكائيةًمفًدكؿًالعالـًاإلسبلميًفتسقطًاألمطارًعمأما يا
ناًكسيكريناـًكالجابكفًاكفًكغياليداًكسيًرزياًكأندكنيسياًكأكغناليالعاـًعمىًكؿًمفًدكلةًم

سـًًِٖٔسـًمكعبًًكًُُٖكغينياًكتتراكحًكمياتًاالمطارًفيًىذهًالمناطؽًمابيفً
 مكعبًفيًالعاـ.ً

(ًكميةًالمطرًالسنكمًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًكمفًخبللوًِكيكضحًشكؿً)
ًتفاكتًكميةًاألمطارًالساقطةًعمىًدكؿًالعالـًاإلسبلميًحيثً نجدًدكؿًيتضحًلنا

ياًحيثًتراكحتًييبًاألكؿًفيًكميةًاألمطارًالسنكيةًالمتساقطةًعمتجاءتًفيًالتًر
ًمابيفًًيكميةًاألمطارًالمتساقطةًعم مـًًمكعبًفيًِٕٖٓمـًمكعبًإلىًُِٕٗيا
ًم ًكؿًمفًدكلة ًكتضـ ًكبنجبلديشًكسيًراليالسنة ًكأندكنيسيا ًكسكريناـًاكفًكغياليزيا نا

تفعًبياًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددة،ًتميياًكنيجيريا،ًكنجدًأفًىذهًالدكؿًيًر
ًالث ًمابيفًنيةًدكؿًتراكحتًكميةًاألافيًالمرتبة مـًمكعبًًَُُٖمطارًالسنكيةًبيا

ً ًكغينيإًُِٗإلى ًكالجابكف ًالمالديؼ ًدكلة ًمف ًكؿ ًكتضـ ًالسنة ًفي ًمكعب مـ
ًكألب ًبيساك ًكغينيا ًااكالكاميركف ًالترتيب ًفي ًكجاء ًفكار، ًدم ًكككت ًدكؿًنيا لثالث

ًاأل ًمابيفًتراكحتًكمية ًبيا ًالسنكية ًمكعبًكّٗٓمطار ًمكعبًفيًًَُُٖمـ ً مـ
ًالقمر ًكمكزمبيؽًكجزر ًكبركنامًكبنيف ًكتكجك ًأكغندا ًمف ًكؿ ًكتضـ كغامبياًًالسنة



~ 113 ~ 
 

ًكطاجيكست ًفاسك ًكلبناكبكركينا ًكسنغاؿ ًكميةًاف ًتراكحت ًالرابع ًالترتيب ًكفي ف،
فًكفمسطيفًافًكأذربيجافًكباكستاياًقيرغيزستاألمطارًالمتساقطةًعمىًكؿًمفًدكلةًترك

مـًًّٗٓمـًمكعبًكًِِٖكالصكماؿًكسكرياًمابيفًًاليفًكتشادًكمانستاكالمغربًكأفغ
ًاألمطارً ًتراكحتًكمية ًدكؿ ًالخامسًكاألخير ًالترتيب ًفي ًكجاء ًالسنة، مكعبًفي

ًمابيفً ًبيا ًمكعبًكًُٓالسنكية ًكؿًمفًدكؿًِِٖمـ ًكتضـ ًمكعبًفيًالسنة، مـ
فريقياًمصرًكليبياًكالجزائرًكتكنسًكدكؿًشبوًالجزيرةًالعربيةًالمممكةًالعربيةًشماؿًإ

ًكالككيتًكاإل ًكالبحريفًكقطرًكعمالسعكدية ًالمتحدة مفًكالعراؽًاليفًًكاماراتًالعربية
ًكمكريت ًاألردف ًدكؿ ًتضـ ًككازاخستاكما ًكالسكدانيا يًراف ًكا  ً ًكالنيجرًاف ًكجيبكتي ف

الدكؿًيقعًمعظمياًفيًاإلقميـًالصحراكم،ًكيتضحًلناًفً،ًكىذهًتافًكأكزبكسانستاكتركم
فًنصيبًالفردًمفًاأفًدكؿًالفئةًالرابعةًكالخامسةًىيًالدكؿًاألكثرًتضررناًفيًنقص

وًفيجبًكضعًبرامجًلترشيدًاستخداـًالمياهًفيًىذهًالدكؿ،ًكالحفاظًعمىًيالمياه،ًكعم
حاصيؿًالزراعيةًالتيًتحتاجًمقنناتياًالمائية،ًكعدـًاإلسراؼًفيًاستخداـًالمياهًفيًالم

ًإلىًكمياتًمياهًكبيرةًمثؿًمحصكؿًاألرزً،ًكباألخصًفيًدكؿًاإلقميـًالصحراكمً.ً
 ( كمية األمطار في دول العالم اإلسالميٕشكل )

ً
 . ARC GIS 10.1باستخدام برنامج،أميمة فيمى ميدى المصدر/ 



~ 114 ~ 
 

 ة المتجددة:ثالثًا: نصيب الفرد بدول العالم اإلسالمي من المياه العذب
(ًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالعاـًعمىًمستكمًّيبيفًشكؿً)ًً

ًتي:دكؿًالعالـًاإلسبلميًكمفًخبلؿًالشكؿًيتضحًاآل
 دول يقل فييا نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة: -ٔ

ًيقؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالمنطقةًالصحراكيةًًفيًالخميج
العربيًحيثًكصؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًالعاـًًفيًدكلةًالككيتً

ً ًبمغ ًالمتحدة ًاإلماراتًالعربية ًدكلة ًكفي ًدكؿًًامكعبًنًامترًنًُٔإلىًصفر ًكفي لمفرد
شماؿًأفريقياًيقؿًفيياًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةً،ًحيثًكصؿًنصيبً

ًالمتج ًالعذبة ًالمياه ًمف ًالفرد ًفيًمصر ًامترًنًُٓ.َكفيًتكنسًًامكعبًنًامترًنًَِددة
ً.امكعبًنًا%ًمترًنَٖ.َ،ًكفيًليبياًامكعبًن
 دول يرتفع فييا نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة: -ٕ
يرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددة،ًفيًدكؿًجنكبًشرؽًآسياًحيثًً

ًُْٕٗدكلةًأندكنيسياًإلىًًكفيً،امكعبًنًامترًنًَُِْٗزياًالييصؿًنصيبًالفردًفيًم
ًالجنكبيةًامكعبًنًامترًن ًالعذبةًالمتجددةًفيًدكؿًأمريكا ،ًكيرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياه

نا،ًككصؿًنصيبًالفردًالسنكمًافيًدكلةًغيًامكعبًنًامترًنًَُُّٕٓحيثًكصؿًإلىً
ًإلىً ًفيًدكلةًسكريناـ ًالمتجددة ًالعذبة كذلؾًبسببًًامكعبًنًامترًنًُّٖٕٓٗمفًالمياه

غزارةًاألمطارًبيما،ًكيرتفعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًفيًكؿًمفًدكلةً
مترناًمكعبنإًًََُٔٗغينياًحيثًيمثؿًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًبياًً

ًالمتجددةً ًالعذبة ًالمياه ًمف ًالفرد ًنصيب ًيمثؿ ًالجابكف ًدكلة ًكفي ً ًالعاـ، ًفي لمفرد
يمثؿًًاليكفيًدكلةًممترناًمكعبنا،ًًَُِِٖكفًاليكلةًسيًرمترناًمكعبنا،ًكفيًدًَٖٕٖٓ
ًدكلةًًّّْٓ ًكفي ًاإلستكائية، ًالمنطقة ًضمف ًالدكؿ ًىذه ًلكقكع ًكذلؾ ًمكعبنا، مترنا
مترناًمكعبنا،ًكفيًدكلةًًّٖٓٓفًبمغًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًاقيرغيزست
،ًكفيًتركياًمترناًمكعبنإًًِِّفًامترناًمكعبناً،ًكفيًدكلةًكازاخستٖٕٗٔفًاطاجيكست
ًمترناًمكعبناًفيًالعاـ.ِّٗٗ
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 ( نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة ٖشكل )

 
ً. ARC GIS 10.1، باستخدام برنامج،أميمة فيمى ميدى المصدر/ 

ًمفً ًاإلسبلميًكبيفًنصيبًالفرد ًسكافًدكؿًالعالـ ًبيفًعدد ًالعبلقة كبدراسة
لدكؿًيتضحًلناًعدـًالتماثؿًفيًتكزيعًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًليذهًا

ًلبي ًفطبقان ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًسكاف ًعدد ًكبيف ًالعذبة ًالدكليًاالمياه ًالبنؾ نات
اتضحًأفًنصيبًالفردًمفًالمكاردًالمائيةًًَُِْلنصيبًالفردًمفًالمياهًخبلؿًعاـً

ًفيًًََْٖٕٖالعذبةًالداخميةًالمتجددةًلسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميًبمغً ًمكعبنا مترنا
ًكأفًعددًسكافًدكؿًالعالـًاإلسبلميًعاـً مميارًنسمةًأمًًٖ.ُبمغًًَُِٖالسنة،

كيتفاكتًنصيبًالفردًمفًالمياهًالمتجددةًفيًدكؿًالعالـً، مايقربًمفًربعًسكافًالعالـ
ً.اإلسبلمي

(ًالذمًيقيسًالعبلقةًبيفًمتغيريفًيتبيفًمفًْكبتطبيؽًًمنحنيًلكرنز،ًشكؿً)
ًا ًكبيفًخبلؿ ًاإلسبلمي ًالعالـ ًدكؿ ًفي ًالسكاف ًأعداد ًبيف ًالعبلقة ًأف ًالناتج لشكؿ

ًالعذبةًالمتجددةًفيًدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًعبلقةًتتسـًبعدـً نصيبًالفردًمفًالمياه
ًالمث ًالتكزيع ًخط ًعف ًيبعد ًلممتغيريف ًالفعمى ًالتكزيع ًخط ًأف ًحيثًنجد ًاليالتماثؿ

لمتغيريفًأفًيقتربًخطًالتكزيعًالفعمىًمفًلمظاىرةًفمفًالمفترضًعندًالتماثؿًبيفًا
ًالمث ًالتكزيع ًيمثؿ ًالذم ًلكرنز ًمنحنى ًمربع ًىذاًًاليقطر ًفي ًكلكف ًالمتغيريف، بيف

رتباطًنجدًأفًخطًالتكزيعًالفعمىًاقتربًمفًأضبلعًالمربعً،ًكىذاًيدؿًعمىًعدـًاال
ًالتماثؿً.
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 لمياه العذبة المتجددة من ا ( منحنى لونز العالقة بين عدد السكان ونصيب الفردٗشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 EXCEL باستخدام برنامج،أميمة فيمى ميدى  المصدر/

%ًمفًًْٓ.َ%ًمفًالسكافًيحصمكفًعمىًُ.ُِأفًً فمفًخبلؿًالشكؿًتبيف
%ًْٖكًالمكاردًالمائيةًلدكؿًالعالـًاإلسبلميًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلمي،

ًالمِٗ.ِمفًالسكافًيحصمكفًعمىً ًيحصؿً%ًمفًالمياه ًبينما ،ً %ًمفًٔٔتجددة
%ًمفًَٕ%ًمفًكميةًالمياهًالمتجددةً،ًكيمتمؾًّْ.ٕسكافًالعالـًاإلسبلميًعمىً

%مفًالمكاردًالمائيةًالمتجددةً،ًكيرجعًعدـًالتماثؿًفيًاختبلؼًنصيبًِٗالسكافً
ًالمياهً ًمف ًالفرد ًنصيب ًفي ًالكبير ًاالختبلؼ ًإلى ًاإلسبلمي، ًالعالـ ًدكؿ ًفي الفرد

ً ًفي ًاإلسبلميًفيًالمتجددة ًالعالـ ًدكؿ ًمف ًكثير لىًكقكع ًكا  ًاإلسبلمي، ًالعالـ دكؿ
 المناطؽًالصحراكيةًالتيًتتسـًبندرةًالمياه.ًًًًً

بيفًمعدالتًالنمكًالسكانيًفيًدكؿًًاعكسيًنًامماًسبؽًيتضحًأفًىناؾًًارتباطًنً
حيثًينخفضًنصيبًًالعالـًاإلسبلمي،ًكبيفًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددة،

ًلفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًكمماًزادتًمعدالتًالنمكًالسكاني.ا
ًاألمطار ًكمية ًبيف ًطردية ًعبلقة ًىناؾ ًأف ًالعالـًًكما ًدكؿ ًعمى المتساقطة

فًمقدارًالتناقصًفيًإاإلسبلميًكبيفًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددةًحيثً



~ 117 ~ 
 

ًيتأثرًبكميةًاألمطارًال ًالمتجددة سنكيةًالمتساقطةًعمىًدكؿًنصيبًالفردًمفًالمياه
ًالعالـًاإلسبلميً.

ًالعالـً ًدكؿ ًمف ًكبيرة ًنسبة ًكقكع ًفي ًىامنا ًدكرنا ًيمعب ًالمناخ ًأف ًعف فضبلن
ًاألق ًفي ًيؤثرالياإلسبلمي ًمما ًالجافة ًكشبو ًالجافة ًالمياهًًـ ًمف ًالفرد ًنصيب عمى

بيناًعمىًالعذبةًالمتجددة،ًكلكفًاتباعًالدكؿًلسياسةًتقميؿًالنمكًالسكانيًينعكسًإيجا
ًزيادةًنصيبًالفردًمفًالمياهًالعذبةًالمتجددة.
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ًًًًًًًًًًًًًًًالمراجع:
رافيػػػػػػػػػػػػػةًالػػػػػػػػػػػػػدكؿًغجػػػػػػػػػػػػػكدةًحسػػػػػػػػػػػػػنيفًجػػػػػػػػػػػػػكدةًكعمػػػػػػػػػػػػػىًأحمػػػػػػػػػػػػػدًىػػػػػػػػػػػػػاركفً،ًج .ُ

 .ُٗٗٗاإلسبلمية،ًمنشأةًالمعارؼًباألسكندرية،ً
محمدًحمدً،ًجغرافيةًالعالـًاإلسبلميًدراسةًجغرافيةً،ًدارًالفكرً.ًًًصبرمًِ

 .َََِالعربيً،ً
ًًًًًً 3.  Data.Albankaldawli.rg 

       4. Global Water Assessment 
       5. Wikipedia.org 
        6. World Data Sheet 
             7. www.Datamatixgroup.com. 
         8. www.oic-oci.org  

ً.ARC GIS 10  برنامجً -   البرامج:

    EXCELرنامجًب- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.datamatixgroup.com/
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_________________________________ 
 الفصل الثالث

  
 التنمية البشرية في العالم اإلسالمي

__________________________________ 
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 المبحث األول 
 اإلسالم والتنمية البشرية 

 
 مقدمة:
كاردًالبشريةًىيًأىـًعناصرًالتنمية،ًحيثًعنىًاإلسبلـًبياًعنايةًخاصةًإفًالمً

بحيثًجعؿًميمةًتنميةًالمكاردًالبشريةًتقكـًعمىًإصبلحًالفردًبحيثًيككفًعنصرانً
ًاألخبلؽًكماًجاءًفىً فاعبلًلخدمةًدينوًكمجتمعوًكالبشريةًكمياًفإطارًالتحميًبمكاـر

.ًً(ٔ) "ا بعثت ألتمم مكارم األخالقو وسمم : "إنميصمى ا عم -قول الرسول 
ًخبلؿً ًمف ًاإلسبلمي ًالمنظكر ًمف ًالبشرية ًالتنمية ًعناصر ًعمى ًالكقكؼ كيمكف

 : ةًاليالت العناصر
 األول: المفيوم المعاصر لمتنمية البشرية 

 المؤشرات المركبة لمتنمية البشرية الثاني:
 الثالث: أسس التنمية البشرية فى اإلسالم

  خالقية الالزمة لتحقيق التنمية البشريةألا اإلسالمية والقيمالرابع: الضوابط 
 الخامس: المنظور اإلسالمي لمتنمية البشرية

 

                                                           
ً.ًبمفظً)صالحًاألخبلؽ(.ًِٖٓٗمسندًاإلماـًأحمدً،ًحديثًرقـً (ًُ
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: المفيوم المعاصر لمتنمية البشرية: أولً   
ًالبرنامجًاإلنمائيًلؤلمـً ًعف ًالصادرة ًالبشرية ًالتنمية ًفيًتقرير ًكرد ًلما طبقا

ًف ًإالمتحدة ًتعرؼًبأنيا: ًالبشرية ًالتنمية ًخياراتًالناسف ًتكسيع ًعممية كالخياراتً" "
الخياراتًاألساسيةً" يمكفًأفًتككفًمطمقة،ًكيمكفًأفًتتغيرًبمركرًالكقتً،ًكًلكف

ًماديةً ًحياة ًالناس ًيعيش ًأف :ً ًىي ًالبشرية ًالتنمية ًمستكيات ًجميع ًعمى الثبلثة
ًكصحيةًجيدة،ًكيكتسبكاًالمعرفة،ًكيحصمكفًعمىًمكاردًالزمةًلمستكلًمعيشةًالئؽ.

 : المؤشرات المركبة لمتنمية البشرية:ثانًيا
إفًتكسيعًالخياراتًالمتاحةًأماـًالناسً.ًيقاسًبعددًمفًالمؤشراتًتتمثؿًفيماًً
 يمىً:

:ًكيقاسًبتكقعًالعمرًعندًالكالدةًكىيًة من األمراض والعملاليالحياة الطويمة الخ -أ
ًالنقي ًالماء ًك ًالجيدة ًكًالصحة ًعمىًعكامؿًمثؿًالتغذية ًاليكاءًغيرًًتعتمد ك

ًالممكثًكًحجـًاإلنفاؽًالحككمي.
ميًكًيتككفًيوًمؤشرًالتحصيؿًالتعمي:ًكىىًتقاسًبمؤشرًأطمؽًعمحيازة المعرفةً-ب

ً:ًنسبةًالقيدًفيًالتعم ًاليـًاالبتدائيًكًالثانكمًكًالعيمفًمؤشريفًفرعييفًىما
ًكًال ًالمعدؿًكمعدؿًمعرفةًالقراءة ًالمعدؿًيمثؿًالثمثًكىذا كتابةًبيفًمعان،ًكىذا

ًسنةًفأكبر(ًكىكًيمثؿًالثمثيفًبالنسبةًلممؤشر.ًُٓالبالغيفً)
ًبكاسطةًالدخؿًالفردمًالحقيقيًالمعدؿًكًالذمًيتـًًالتمتع بحياة كريمة:ً-ج كيقاسي

ًحسابوًمفًخبلؿًأخذًتعادؿًالقكةًالشرائيةًفيًاالعتبار.
  سس التنمية البشرية فى اإلسالم :أ: ثالثًا

ًألجؿًتحقيؽًأمكرًثبلثةًىيًجكىرًخمؽًاًاإلنسافًكأ ًالحياة ًفيًىذه كجده
ً :ً ًكىي ًاألرضً، ًعمى ًككظيفتو نَس ِإلَّ كجكده عبادة ا، )َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
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، وتزكية  (ٕ) ( ُىَو َأنَشَأُكم مَِّن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَياعمارة األرض )، ( 1)ِلَيْعُبُدوِن(
ً.(ًّ)َمْن َزكَّاَىا( َمحَ َأفْ  النفس )َقدْ 

  :خالقية الالزمة لتحقيق التنمية البشرية:  الضوابط والقيم األ رابًعا
صبلحًًالفردًإلىًإنظرًاإلسبلـًإلىًعمميةًاإلصبلحًنظرةًشاممةًإذًيمتدًًًًًً

ًعمىً ًتقكـ ً ًكميا ًكانتًرساالتًاألنبياء ًلذلؾ ،ً ًكمعامبلتو ًكسمككو ًكأخبلقو إيمانو
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّ  الى:قولو تعمفًًاإلصبلحًانطبلقا )ِإْن ُأِريُد ِإلَّ اإلِْ

ليِبالمَِّو عم ً(ٗ)ِو أُِنيب(يِو َتَوآَّْلُت َوا  ًكالقيـً، ًاالقتصادية ًالقيـ ًبيف ًكثيؽ ًترابط فيناؾ
ًبأنيا: ًاإلسبلمى ًلبلقتصاد ًاألخبلقية ًالضكابط ًكتعرؼ ًاإلسبلـ، ًفى    االخبلقيو

ا التى يمتزم بيا المسمم فى السموك القتصادى، ىذه المعايير ي"المعايير والقيم العم
والقيم تعمل عمى أفعال اإلنسان اإلرادية، ومصدرىا التشريع اإلسالمى ويستيدف 

 .ً(٘)بيذه المعايير والقيم إيجاد واقع عمى نحو ما ينبغى أن يكون"

 عدة أقسام :إلى وتنقسم الضوابط والقيم 
ًًقسم األول :القيم والضوابط التى تحكم سموك الوحدات القتصادية:ال

 تتمثل فيما يمى : وىى
 وجل: عزَّ  بالمَّو ضوابط تحكم عالقة المتعاممين -ٔ

ًعمىًمفيكـً الضكابطًالتىًتحكـًعبلقةًالمتعامميفًباًعزًكجؿًتقـك
ًعمىًػػػػػػػػػػػػبلؼً،ًفالعقيدةًاإلسبلميةًًتقػػػػػػػػػػػاالستخ افًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدًكاإليمػػػػػػػػػػػػػاسًالتكحػػػػػػػػػػػػأسـك
ًً:ً﴿الًَّذمًًلىاىكًخالؽًىذاًالككفًكيتضحًذلؾًفىًقكلوًتعً-ًؿًَّػػػػػػػػػػػػػػكجًعزًًَّ-بأفًاً

لىـًًٍكىاأٍلىٍرضًًًالسَّمىاكىاتًًًميٍمؾًيًلىوًي لىدناًيىتًَّخذًًٍكى لىـًًٍكى مىؽًىًميٍمؾًًالًًًٍفيًشىًريؾًهًلىوًيًيىكيفًًٍكى شىٍيءًوًكيؿًًَّكىخى

                                                           
ً.ٔٓ(ًسكرةًالذاريات،ًآيةً ُ
ً.ُٔ(ًسكرةًىكد،ًمفًاآليةً ِ
ً.ٗ(ًسكرةًالشمس،ًآيةً ّ
ً.ٖٖىكد،ًآيةًً(ًسكرة ْ
ً(ًرفعتًالعكضى. ٓ
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،ًكاإلنسافًًمستخمؼًفىًاألرضًالتىًسخرىاًاًلمنفعتوًكفىًذلؾً(ُ)﴾ًًتىٍقًديرناًفىقىدرىهًيً
ذًًٍ﴿ً:كجؿًًَّيقكؿًاًعزًَّ بُّؾًى قىاؿًىًكىاً  ًئكىةًً رى اًعؿًه ًإنِّيًًلٍممىبلى ًميفىةًنًاأٍلىٍرضًًًًفيًجى ً.(ِ)﴾ًخى

ًفً ًذلؾ ًعمى ًإبناء ًفى ًاإلنساف ًحرية ًفكرهًًف ًبإعماؿ ًتككف ًاالستخبلؼ ىذا
بماًالًيخرجًً-ًكجؿًًَّعزًًَّ-وًبياًاًيعمًأنعـبًاستغبلؿًالمكاردًالتىًاليلتطكيرًأس

ًاالنتفاعًكطرؽًالكسبًفىً ًككجكه ًا، ًالتىًشرعيا ًكالضكابطًاإلسبلمية ً عفًالقيـ
ًفييا.ًكجؿًًَّداءًاألمانةًالتيًاستخمفوًاًعزًَّأإطارًماًشرعوًاً،ًك

ًضوابط تحكم عالقة المتعاممين بالكون : -ِ
ًالسعيًإل     ًضركرة ًبيا ًالمجتمعاتًاإلسبلميةالمقصكد ًالككفًكتنمية  عمار

ً ًا ًيقكؿ ًذلؾ ،ً(ٖ)﴾ ِفيَيا َواْسَتْعَمَرُكمْ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  َأْنَشَأُكمْ  ُىوَ ﴿ ً:وجلَّ  عزَّ كفى
باع حاجاتو المادية اليدف من قيام اإلنسان بالنشاط القتصادي ليس فقط في إشك

 ولكن فى إعمار األرض وتنميتيا لينعم بخيراتيا.
 ضوابط تحكم قيم و مفاىيم الوحدات القتصادية : -ّ

ً ًالمستيمؾ،ًأيظير (ً ًالكحداتًاالقتصادية ً ًسمكؾ ًعمى ًالشرعية ًالضكابط ثر
ًفًالكريـ:آالمنتج،ًالعامؿ(ًفىًمكاضعًكثيرةًفىًالقًر

ًوضع ضوابط عمى سموك المستيمكًً- ًفىًالقًرأظيرتًفىًً فًآكثرًمفًمكضع
ًًإذىا﴿:ًكجؿًًَّالكريـً،ًمنياًقكؿًاًعزًَّ لىـًًٍييٍسًرفيكاًلىـًًٍأىٍنفىقيكاًكىالًَّذيفى كاًكى كىافًىًيىٍقتيري ًًكى ًلؾى ًذىَٰ بىٍيفى

ً  .(ْ)﴾ًقىكىامنا
ً:كجؿًًَّقكؿًاًعزًًَّ ،ًًفىً)التجار( وضع ضوابط عمى سموك المنتجًًًًً-
ًالًىً﴿ اؿه ارىةًهًًييًيـًٍتيمًًًٍرجى قىاـًًًالمَّوًًًًذٍكرًًًعىفًًٍبىٍيعًهًكىالًىًًتجى ةًًًكىاً  يتىاءًًًالصَّبلى  (ٓ)ً﴾ًالزَّكىاةًًًكىاً 

                                                           
ً.ِ(ًسكرةًالفرقاف،ًآيةً ُ
ً.َّ(ًسكرةًالبقرة،ًمفًاآليةً ِ
ً.ُٔ(ًسكرةًىكد،ًمفًاآليةً ّ
ً.ٕٔ(ًسكرةًالفرقاف،ًآيةً ْ
ً.ّٕيةً(ًسكرةًالنكر،ًمفًاآل ٓ
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ًًايةًتضعًدستكرًنىذهًاآل لسمكؾًالكحدةًاالقتصاديوً)التجار(،ًتؤكدًعمىًمفيـك
ًالضكابطً ًكمراعاة ًاالقتصادل ًبالنشاط ًالقياـ ًبيف ًكالكسط ًاإلسبلـ ًفى التكازف

ًبيةاإلسبلمي ًالمادي، ًاألىداؼ ًلتحقيؽ ًالسعى ًالمعنكيًةف ًمتمثمًةكاألىداؼ فىًًة)
 مرضاةًاً(ً.ً

 ضوابط  تؤثر عمى النشاط القتصادىًالقسم الثانى:
تتمثؿًىذهًالضكابطًًفيماًيمى:ًضكابطًتحكـًالعبلقةًبيفًالمتعامميفًًً  

اطًاالقتصادلًنفسوًػػػػػػػػكـًالنشػػػػ)مثؿًالحريةًكالتراضىًبيفًالمتعامميف(ً.ًكضكابطًتح
ًاً،ًالبعدًعفًاالحتكارًبالمفيكـًاإلسبلمى،ًفرضًالزكاةًعمىً )ًاالبتعادًعماًحـر
ًالسكؽً ً ،ً ًالمثؿ ًسعر ًبمفيكـ ً)تتعمؽ ًالسكؽ ًتحكـ ًضكابط .)ً ًالتجارة ًك اإلنتاج
اإلسبلميةًتكجوًأساساًإلشباعًالحاجةًالفعالةًكًليسًالطمبًالفعاؿ،ًًالربحًيرجعًإلىً

خضعًلقكاعدًتنظـًالتعامؿًالتجارلًتستمدًأسسياًمفًيخاطرة،ًكأفًالسكؽًعامؿًالم
ً.فقوًالمعامبلت

: وجلَّ  يقول ا عزَّ  ة مسئولية تطبيقيا:ـــــــــــالقسم الثالث:  ضوابط تقع عمى الدول
َكبةَ َوأَ  ﴿ ََلةَ َوآتَُىا انضَّ َُّبهُْى فٍِ اْْلَْسِض أَقَبُيىا انصَّ ٌْ َيكَّ ٍَ إِ ْعُشوِف َوََهَْىا انَِّزَ ًَ َيُشوا بِبْن

َُْكِش  ًُ ٍِ اْن ًةطةًكىـًكالػػػػػػػكيفًفىًاألرضًيشيرًإلىًمفًفىًايدييـًالسمػػػػػػإفًالتم،(1)﴾َع
فىًكؿًالمجاالتًًةدستكراًعاماًلدكرًالدكلًةالكريمًًةيمرًكًلقدًكضعتًىذهًاآلاأل

ًذلؾًمفًخبلؿ ًك ،ً ًاالجتماعية ًأك ًاالقتصاية ًأك ًالسياسية ًبالمعركؼً"األًسكاء مر
وًيكالنيىًعفًالمنكر"،ًفالدكلةًعمىياًدكرًفىًبناءًالسمكؾًاالقتصادلًكًالمحافظةًعم

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًكعمىًالقكاعدًالشرعيةًالتىًتؤثرًعمىًمختمؼًالمجاالتً.  

 المتعاممين فى السواق  القسم الرابع: الضوابط التى تحكم قيم و مفاىيم 
ًسكاؽًااللتزاـًبيا:ًمفًالقيـًعمىًالمتعامميفًفىًاألًاددًنكضعًاإلسبلـًعً

ًًك ًكالخارجية ًالداخمية ًالتجارة ًمجإلى ًفى ًاإلسبلمية ًالضكابط ًمعربة: ثارىاًآ)زىيره
ىكًأساسًالتعامؿًفىًاإلسبلـًكبصفةًخاصةًفىًمجاؿًًمنيا الصدقاالقتصادية(ً

                                                           
ً.ُْ(ًسكرةًالحجًمفًاأليةً ُ
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اءًعيكبًالسمعة،ًأكًالتجارةًكأفًألًمحاكلةًلتحقيؽًاألرباحًعفًطريؽًالغشًأكًإخف
باالدعاءًبأفًتكمفتياًأعمى،ًأكًمفًخبلؿًإعبلناتًمضممةًعنياًتؤثرًعمىًالمشتريفً

و وسمم: يصمى ا عم -يقول الرسولفإفًالربحًالمتحقؽًالًيبارؾًاًفيو.ًفىًذلؾً
ن كتما محق  "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك ليما فى البيعان وا 

ًواألمانة والوفاء بالعيد وفى ذلكًوقولو أيضًا "من غشنا فميس منا"،ً(ُ)بيعيما"بركة 
ًأىٍىًميىايقكؿًاًعزًكجؿ:ً﴿ ًاأٍلىمىانىاًتًإلىَٰ ًأىفًتيؤىدُّكا ـٍ ًيىٍأميريكي ًالمَّوى السماحة ،ًك(ِ)﴾ًًإفَّ

و وسمم: "رحم ا عبدًا سمحًا يصمى ا عم -يقول الرسول كفىًذلؾًفى التعامل: 
ً(ّ)"ًذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضىإ

ًوعدم التطفيف فى الكيل والميزان وفى ذلك  ًا ً﴿كجؿًًَّعزًَّيقكؿ ٍيؿهً: كى
(ً ً)ًُلٍمميطىفًِّفيفى ًيىٍستىٍكفيكفى ًالنَّاًس مىى ًعى ًاٍكتىاليكا ًًإذىا ًالًَّذيفى )ًِ ـٍ نيكىي ًكىزى ًأىٍك ـٍ ًكىاليكىي ذىا ًكىاً  )
(ً كفى ًّييٍخًسري ًيىظيفُّ ً)(ًأىالى ٍبعيكثيكفى ًمى ـٍ ًأىنَّيي ًعىًظيًـوْأيكلىًئؾى منع الثناء ،ًك(ْ)﴾ً(ٓ)ً(ًًليىٍكـو

كالًيجكزًلمتاجرًأفًيثنىًعمىًالسمعةًكيصفياًبماًليسًفييا،ًعمى السمعة أو الحمف 
يم يوم القيامة ييقول الرسول صمى ا عمىو وسمم: "ثالثة ل ينظر ا إلكًفىًذلؾً

" فقمت :خابوا وخسروا من ىم يا رسول ا فقال: ميول يزكييم وليم عذاب إل
ً(٘) "المسبل المنان والمنفق سمعتو بالحمف الكاذب" ًالديفً. ًاستيفاء ًفى كاإلحساف

ًًك ًقضائو ًبحسف ًكجؿ:﴿كاألمر ًعز ًا ًيقكؿ ًذلؾ ٌَ ًفى ٌْ َكب َوإِ

ً   فََُِظَشة   ُعْسَشة   ُرو َُْسَشة   إن  َي
ج
  ٌْ ُْش   تََصذَّقُىا َوأَ ٌْ  نَُكْى ۖ َخ ُْتُىْ  إِ ٌَ  ُك ى ًُ ًك(ٔ)﴾ًتَْعهَ الصدقة ،

ار، إن ــــــــو وسمم )يا معشر التجيقول الرسول صمى ا عمذلؾًفىًغير المقدرة و
ً.كىذهًالصدقةًغيرًمحددةًً، ة(ــــمف فثوبوه بالصدقـــــع يحضره المغو والحــــــالبي

ً
ً

                                                           
ً.ٖٓ(ًسكرةًالنساء،ًمفًاآليةً ُ
ً.ٖٓ(ًسكرةًالنساء،ًمفًاآليةً ِ
ً.المنذرى: الترغيب والترهيب(ًّ
ً.ٓ-ُ(ًسكرةًالمطففيف،ًاآلياتً ْ
ً(ًالترغيبًكالترىيب. ٓ
ً.َِٖ(ًسكرةًالبقرةً،ًآيةً ٔ
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 المنظور اإلسالمى لمتنمية البشرية خامًسا:
ـًمفًقيمةًاإلنسافًككرامتوًكميزهًبالعمـًكاإلرادة،ًكجعموًخميفةًفيًرفعًاإلسبلًًً

ًيجبً ًالتي ًاإلنتاج ًعناصر ًأحد ًباعتباره ًليس ًالككف ًفي ًالنشاط ًكمحكر األرض،
ًتنميتياًلممساىمةًفيًالنمكًاالقتصادم،ًبؿًتحقيقانًإلنسانيتو.

ًإلىًالفقرًعمىًأنوو ًينظر ًفيك ،ً ًالكريمة ًالحياة ًلمفيـك ًنظرة تيديدًًلئلسبلـ
ًكىىً ًالشرعية ًأفًيحافظًعمىًالمقاصد ًكعمىًالمسمـ ًاالجتماعى، لؤلمفًكاالستقرار
الديفًكالنفسًكالعقؿًكالنسؿًكالماؿ.ًكلفًيتسنىًلوًتحقيؽًذلؾًكىكًفقيرً،ًكمفًثـً

ًعم ًالمقاصدًيكجب ًتحقيؽ ًيمكنو ًحتى ًالفقر ًدائرة ًمف ًلمخركج ًكالعمؿ ًالسعى و
ًًالشرعية.

ـًالدينىًالذلًيحافظًعمىًيفًتكفيرًالحدًاألدنىًمفًالتعمفبالنسبةًلمديفًالًبدًم
،ًالحجًكالدعكةًفىًسبيؿًا،ًكبالنسبةً أركانوًالرئيسةًالشيادة،ًالصبلة،ًالزكاة،ًالصـك
ًكالممبسً ًالنفسً)المأكؿ ًيحفظ ًبما ًلمفرد ًالحاجاتًالضركرية ًإشباع ًمف لمنفسًالبد

فًشأنوًأفًيذىبًالعقؿ،ًأكًيضرًكالمسكف(،ًكبالنسبةًلمعقؿًالبدًمفًتحريـًكؿًماًم
ًبو.ً

ً ًالزكاج ًسبؿ ًتيسير ًمف ًالبد ًلمنسؿ ًالحفاظًكبالنسبة ًمف ًالبد ًلمماؿ كبالنسبة
عمىًالماؿًكالمساعدةًفىًنمائو،ًفاإلسبلـًيدعكًإلىًتكفيرًحدًالكفايةًالًالكفاؼًكالً

ً ًالصحة،ًًاإلسبلـيتكقؼ ًتحسيف ًإلى ًيدعك ًكلكنو ًالخمس، ًالمقاصد ًيحفظ عندما
ـ،ًكالسعيًالمستمرًلتحقيؽًالتنميةًمفًكؿًجكانبيا،ًكتحقيؽًالحريةًاالقتصاديةًيمكالتع

ًكالعدالةًاالجتماعيةًكالتقميؿًمفًالتفاكاتًفىًالدخكؿ.
ً
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 المبحث الثاني
 تنمية العالم اإلسالمي

 
 :مقدمة

ً ًالعالـ ًمختمؼًدكؿ ًتسعى ًاألىداؼًالتي ًأىـ ًمف ًالشاممة ًالتنمية ًإلىتعتبر
ً ًكيتفؽ ًتحقيقيا، ًجماعة ًلكؿ ًالتنمكم ًالتيًًإنسانيةالمفيكـ ًكاألسس ًالمبادئ مع

 تعتنقيا،ًفتنعكسًعمىًتحديدًاألىداؼًالمختارةًكأكلكيةًتحقيؽًىذهًاألىداؼ.
ًإ ًديناميكي، ًطابع ًذك ًحركي، ًاإلسبلميًمفيكـ ًالمنظكر ًمف ًالتنمية ًإف فًإذ

ًكالم ًالمتصمة ًالتنمكية ًالجيكد ًاستمرار ًعف ًتعبر ًالككف ًعمارة ًزمنيا،ًفريضة تتابعة
ًمفًالقكةًلممرحمةًالت ةًليا،ًفاإلسبلـًاليبحيثًتييأًكؿًمرحمةًمفًمراحؿًالتنميةًالبلـز

ًمنيجًحياة،ًكالتنميةًالشاممةًىيًأداةًتحقيؽًأركافًكأىداؼًىذهًالحياة.ً
ً

 أول: ىدف التنمية في المفيوم اإلسالمى :
ًا ًزيادة ًليسًمجرد ًاإلسبلمي ًالمفيـك ًفي ًىدؼًالتنمية ًأكًإف ًالقكمي، لدخؿ

ًىكًإحداثًتطكرًحضارمًشامؿًمفًخبلؿً ًإنما ًالدخؿًالفردمًفيًالمتكسط، زيادة
تفاعؿًمتكازفًبيفًالعكامؿًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالعقائدية،ًيؤدلًإلىًتكفيرًالمناخً
المبلئـًكالضركرمًلمتنمية،ًكالعمؿًعمىًرفعًمستكلًالكفايةًلكؿًأفرادًالمجتمعًبشكؿً

مر،ًكعمىًذلؾًفإفًالعمميةًالتنمكيةًمفًالمنظكرًاإلسبلميًىيًاستبداؿًتراكميًكمست
حضارةًبأخرل،ًحيثًتيدؼًفيًحقيقتياًإلىًاستخداـًثمارًالتقدـًكالرخاءًاالقتصادمً

ًلمجماعةًكالفردًمعاًإلقامةًمجتمعًالمتقيف،ًمجتمعًالقدكةًكالقكة.ً
ً
ً
ً
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 ثانيا: متطمبات نجاح التنمية فى العالم اإلسالمى:
نجاحًالعالـًاإلسبلميًفيًتحقيؽًالتنميةًالشاممةًبمفيكمياًالمتميزًيتطمبًًإف

ًالذات ًعمى ًاالعتماد ًسياسة ًمجاؿself-reliance strategyًاتباع ًفي ًسكاء ،
فًتطبيؽًنماذجًتنمكيةًناجحةًأالتمكيؿًأكًعندًاختيارًالنمكذجًالتنمكمًالمتبع،ًذلؾً

ًتحقيؽًن فسًمستكلًالنجاحًفيًأمًاقتصادًفيًاقتصاداتًأخرلًالًيعنىًبالضركرة
ًيبيفًالتاريخًاالقتصادم،ًمفً ًالتجاربًالمنقكلة،ًكما ًتككفًىذه آخر،ًبؿًكغالبا،ًما
ًكماً ًبالتنمية ًالمنكط ً ًالبشرل ًالعنصر ًأنكاع ًبيف ًلبلختبلفات ًفشبل، ًالتجارب أكثر

وًمفًيعتنقوًمفًقيـًكمبادئ،ًىناًيصبحًًتفعيؿًالقيـًكالمبادئًاإلسبلمية،ًكماًينتجًعن
اصطباغًالعمميةًالتنمكيةًبطابعياًاإلسبلميًالخاص،ًكدكفًالمجكءًإلىًطمبًالتمكيؿً
مفًغيرىاًمفًالدكؿًأكًالمنظمات،ًالتيًتفقدىاًجزءاًميماًمفًمكاردىاًكمجيكداتياً
ًإلىًجنبً ًالتنمكية،ًىكًالسبيؿًاألفضؿًلدكؿًالعالـًاإلسبلمي،ًجنبا لتحقيؽًأىدافيا

كتفعيؿًالرقابةًالذاتيةًكاإلقبلؿًمفًإىدارًالجيكدًكاإلمكاناتًحياءًفريضةًالعمارةًإمعً
كالكقتًكالتزاـًاألفرادًبتفعيؿًالزكاةًكتحرلًمصارفيا،ًحتىًيؤدلًإعادةًتكزيعًعكائدً
التنميةًالشاممةًإلىًتكفيرًحؽًكؿًفردًفيًمستكلًمعيشةًمناسب،ًكىكًمستكلًالكفايةً

ًلكؿًمنيـ.
ًلكؿًمفًالمقا ًالكفاية ًالخمسًيضمفًبناءًاإلنسافًإفًتكفيرًحد ًالشرعية صد

المستخمؼًالقادرًعمىًتحقيؽًىدؼًالتنميةًبمفيكمياًاإلسبلمي،ًكالًيقتصرًذلؾًعمىً
ًًتكفيرًاً تكفيرًالمكادًالغذائيةًالمناسبةًكماًككيفاًلكؿًمفًأفرادًالمجتمع،ًًك نماًيستمـز

فًإميا،ًإذًيعمالعناصرًالتيًتضمفًتككيفًرأسًالماؿًاإلنسانيًالقكلًكالكفؤًصحياًكت
ًإيجابياًكاضحا،ًيالصحةًكالتعم ًفيًاآلخرًتأثيرا ـًعامبلفًمترابطاف،ًيؤثرًكؿًمنيما

كماًيؤثرافًبطريقةًتراكميةًإيجابيةًفيًمككناتًالعنصرًالبشرم،ًكاألطرًالثقافية،ًمفً
د،ًحتىًيتسنىًتكفيرًالمناخًالثقافيًكاالجتماعيًالمبلئـًلتحقيؽًاليأعراؼًكعاداتًكتق

ًالمنشكدة.ًاألىداؼ
يجابيةًفيًإإفًالعمميةًالتنمكيةًتتـًبصكرةًتراكمية،ًحيثًيؤدلًتحقؽًخطكاتً

ًاإل ًاإلتحسيف ًيؤدل ًبينما ًكالمادية، ًالبشرية ًبعضًمكانات ًتنمية ًفي ًالمتكرر خفاؽ
العناصرًإلىًالتراكـًالسمبىًالذلًيثقؿًكاىؿًالمجتمعًكاالقتصاد،ًكيزيدًمفًصعكبةً
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ًيصبحًمفًالضركرمًًاالنطبلؽًلتحقيؽًنجاحاتًفي ًالشاممة،ًمفًىنا مجاؿًالتنمية
حياءًاألسسًكالمبادئًاإلسبلميةًالتيًتدعـًالجيكدًالتنمكيةًبالقضاءًعمىًكافةًأنكاعًإ

ًاإل ًيحرميا ًالتي ًالفساد ًكأشكاؿ ًالسمبيات ًقدرًأسبلـ، ًمنيا ًالتقميؿ ًعمى ًالعمؿ ك
كأكؿًأمكاؿًً-هًالشرعيبمعناً-مكاف،ًكىىًالضكابطًاالقتصادية،ًكالرباًكاالحتكاراإل

ً ًبالباطؿ ًالحديثً–الناس ًبالمصطمح ًعنياًًً-الرشكة ًينتج ًالتي ًالممارسات كجميع
ًكاإل ًكالغش ًكالتدليس ًكالبخس ًكالتطفيؼ ًكالسرقة ًكالضرر ًكاإلالظمـ سراؼًتبلؼ

ًكالتبذير.ً
 

 ثالثا: متطمبات التنمية الشاممة
 إلسالمية:إن نجاح التنمية الشاممة المستدامة يتطمب من الدول ا

ًعمأًً- ًا ًأسبغ ًبما ًتفردىا ًمدل ًالدكؿ ًىذه ًتدرؾ ًماديةًًيف ًمكارد ًمف يا
ًعمىً ًكالعمؿ ًمتميزة، مكاناتًبشرية ًكا  ًاقتصاديا، ًاألىمية ًكشديدة متعددة

رادةًحكيمةًلحسفًاستثمارىا. ًتسخيرىاًبإدارةًكا 
نبًعمىًالدكؿًاإلسبلميةًتفعيؿًالمفيكـًاإلسبلميًلمتنميةًالذلًييتـًبالجاً-

ًعمىً ًكالقادر ًالتنمكية ًلمعممية ًاألساسي ًكالمحرؾ ًكالمستفيد ًالقائـ البشرل
ًحسفًإدارتياًتحقيقاًلثمارىاًالمرجكة.

ًاالًً- ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًيفرضًعمى ًالذل ًاإلسبلمية ًالتنمية ًبأسمكب لتزاـ
ًكالمبلئـً ًالمتبع ًالتنمكم ًالنمكذج ًاختيار ًفي ًسكاء ًالذات، ًعمى االعتماد

اديةًكالبشريةًكالمناخًالعاـًالمتاح،ًبؿًكالعمؿًعمىًتحسيفًلئلمكانياتًالم
ًكاألسسً ًالقيـ ًإحياء ًخبلؿ ًمف ًالتنمكية ًالجيكد ًلنجاح ًالياـ ًالمناخ ىذا

ًاإلسبلميةًالبناءة.
ًيتعمؽًبالحصكؿًعمىًرؤكسًًً- ًفيما ًبسياسةًاالعتمادًعمىًالذاتً االلتزاـ

،ًحتىًالًيتسببًالمجكءًاألمكاؿًالبلزمةًلتمكيؿًعممياتًاالستثمارًالمتعددة
ًفيً ًكالكقت، ًكاألرباح ًالمكارد ًإىدار ًإلى ًمؤسساتًخارجية ًأك ًدكؿ إلى

ًياًمفًالتزامات.يسدادًىذهًالديكفًكأرباحياًكماًيترتبًعم
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ًاالقتصاديةًًً- ًالظركؼ ًظؿ ًفي ًاإلسبلمي ًالكفاية ًحد ًبتحديد االىتماـ
ىًاالرتقاءًبوًمعًالمتاحةًلتكفيرًحياةًكريمةًلكؿًأفرادًالمجتمع،ًكالعمؿًعم
ًتحسفًاألكضاعًالمعيشيةًنتيجةًالجيكدًالتنمكيةًالمبذكلة.ً

ميةًكالتربكيةًكالصحيةًلماًلياًمفًآثارًيىماؿًأمًمفًالعناصرًالتعمإعدـًًً-
ًالمككنةً ًكالعناصر ًكايجابا، ًسمبا ًالتنمية، ًجيكد ًعمى ًمضاعفة تراكمية

ًد.يلالممناخًالعاـًمفًقيـًكعاداتًكتق
ًاًً- ًاالىتماـ ًكتفعيؿ ًبإحياء ًاإليلألشديد ًالتكزيع ًإعادة ًكالتطكعيةًات لزامية

ًاإل ًمفًخبلؿًآلثارىا ًكالتيًيصعبًتحقيقيا ًالتنمكية، يجابيةًعمىًالجيكد
ًشبكاتًاألمافًاالقتصادم.ً

ًمكاناتًالدكؿًالعربيةًلبلرتقاءًبمجتمعاتيا.ًاً التكجوًإلىًتكحيدًجيكدًًكًً-
ًدمًكاالجتماعيً.محاربةًكافةًأشكاؿًالفسادًاالقتصاًً-
إقناعًجميعًأفرادًالمجتمعًبااللتفاؼًحكؿًخطةًمتعددةًالمراحؿًيرتضكنيا،ًًً-

ً ًفى ًمسؤكليتو ًفرد ًكؿ ًالفرديةًإحتىًيتحمؿ ًالجيكد ًأقصى ًببذؿ نجاحيا
ًكالجماعيةًلذلؾ.ً

 المراجع:   
ابفًخمدكفً)أبكًزيدًعبدًالرحمفًبػفًمحمػد(:ًمقدمػةًكتػابًالعبػرًكديػكافًالمبتػدأًً-ُ

خبػػػػرًفػػػػيًأيػػػػاـًالعػػػػربًكالبربػػػػرًكمػػػػفًعاصػػػػرىـًمػػػػفًذكمًالسػػػػمطافًاألكبػػػػرًػػػػػػًكال
 ـ.ُٖٕٗ،ًدارًالقمـ،ًبيركت،ًلبناف،ً«مقدمةًابفًخمدكف»المشيكرةًبػً

أحمػػػػدً)عبػػػػدًالػػػػرحمفًيسػػػػرم(:ًالتنميػػػػةًاالقتصػػػػاديةًكاالجتماعيػػػػةًفػػػػيًاإلسػػػػبلـ،ًً-ِ
 ـ.ُُٖٗىػً/ًَُُْمؤسسةًشبابًالجامعة،ًاإلسكندرية،ً

منػػػىًمصػػػطفي(:ًاسػػػتراتيجيةًإشػػػباعًالحاجػػػاتًاألساسػػػيةًلمسػػػكافًمػػػعًالبرادعػػػيً)ً-ّ
تطبيقيػػػاًعمػػػىًجميكريػػػػةًمصػػػرًالعربيػػػػةً،ًرسػػػالةًدكتػػػػكراهً،ًإشػػػراؼ:ًد.ًعمػػػػركً

ًالسياسيةً،ًجامعةًالقاىرةً،ً ًـ.ُّٖٗمحيىًالديفً،ًكميةًاالقتصادًكالعمـك
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دًبمبػػع،ً)محجػػكب(:ًسػػتارًالفقػػر،ًخيػػاراتًأمػػاـًالعػػالـًالثالػػث،ًترجمػػةًأحمػػدًفػػؤاًً-ْ
 ـ.ُٕٕٗالييئةًالمصريةًالعامةًلمكتابً،ًالقاىرةً،ً

حمادً)نزيو(:ًمعجـًالمصطمحاتًاالقتصػاديةًفػيًلغػةًالفقيػاءً،ًالمعيػدًالعػالميًً-ٓ
 ـ.ُّٗٗىػ/ًُُْْلبلقتصادًاإلسبلمي،ًالقاىرة/ًالكالياتًالمتحدةًاألمريكية،ً

،ًاالتحػادًالػدكليًلمبنػكؾًًالعنانيً)حسف(:ًالتنميةًالذاتيةًكالمسؤكليةًفػيًاإلسػبلـً-ٔ
 ـ.َُٖٗاإلسبلميةً،ًالقاىرة،ً

لىً)محمد(:ًاإلسػبلـًكاألكضػاعًاالقتصػاديةً،ًدارًالصػحكةًلمنشػرً،ًالقػاىرةًً-ٕ الغزا 
 ـ.ُٕٖٗىػً/ًَُْٕ،ً

المصرمً)عبػدًالسػميع(:ًعدالػةًتكزيػعًالثػركةًفػيًاإلسػبلـ،ًمكتبػةًكىبػة،ًالقػاىرة،ًً-ٖ
 ـ.ُٖٔٗىػً/ًَُْٔ

بػػػػػػدًالعزيػػػػػػز(:ًنحػػػػػػكًاسػػػػػػتراتيجيةًجديػػػػػػدةًلمتنميػػػػػػةًاالقتصػػػػػػاديةًالنجػػػػػػارً)أحمػػػػػػدًعً-ٗ
فػػػػػػػػػػيًالػػػػػػػػػػدكؿًالناميػػػػػػػػػػةً،ًاالتحػػػػػػػػػػادًالػػػػػػػػػػدكليًلمبنػػػػػػػػػػكؾًاإلسػػػػػػػػػػبلميةً،ًالقػػػػػػػػػػاىرةً،ً

 ـ.ُٗٔٗ
مشػػػيكرً)نعمػػػتًعبػػػدًالمطيػػػؼ(:ًأساسػػػياتًاالقتصػػػادًاإلسػػػبلمي،ًعػػػالـًالغػػػد،ًً-َُ

 .ًَُِٔق/ُّْٕالقاىرة،ً
االسػػػػبلـ،ًالجامعػػػػةًً____________________:ًالتنميػػػػةًكالتخطػػػػيطًفػػػػيً-ُُ

ً.َُِّق/ُّْْاألمريكيةًالمفتكحة،ًالمكتبًاإلسبلمي،ًالقاىرة،ً
____________________:ًالزكػػػػػاةًاألسػػػػػسًالشػػػػػرعيةًكالػػػػػدكرًاإلنمػػػػػائيًً-ُِ

كالتػػػكزيعي،ًمركػػػزًصػػػالحًكامػػػؿًلبلقتصػػػادًاإلسػػػبلمي،ًجامعػػػةًاألزىػػػر،ًالقػػػاىرة،ً
ًـ.ََِٓىػ/ُِْٔ

En.wikipedia.org/wiki/list of countries by GDP (PPP) per capita 
يكسؼً)يكسؼًإبراىيـ(:ًاسػتراتيجيةًكتكتيػؾًالتنميػةًاالقتصػاديةًفػيًاإلسػبلـً،ًً-ُّ

 ـ.ُُٖٗىػ/ًَُُْاالتحادًالدكليًلمبنكؾًاإلسبلميةً،ًالقاىرةً،ً
ً



~ 123 ~ 
 

 المبحث الثالث
 النافذة الديموجرافية )اليبة الديموجرافية( في العالم اإلسالمي

 
 :مقدمة

ـًاإلسبلميًزيادةًسكانيةًىائمةًأثناءًالربعًاألخيرًمفًالقرفًالعشريفًشيدًالعال
ًالعربيً ًالكطف ًفي ًالتنمية ًمسيرة ًعمى ًالفعاؿ ًأثره ًاليائؿ ًالبشرم ًالمد ًليذا ككاف
ًالضغطً ًتزايد ًإلى ًإضافة ًكالصحية ًكاإلنسانية ًكاالجتماعية ًاالقتصادية بأبعادىا

ًك ًاألساسية ًاالجتماعية ًالخدمات ًعمى ًكالبنيةًيالتعماإلنفاقي ًكاإلسكاف ًكالصحة ـ
ًالعشريفً ًلمقرف ًالثاني ًالنصؼ ًفمنذ ًكغيرىا. ًكالغذاء ًكالمياه ًالطاقة ًكمكارد التحتية
ًمعدؿً ًالرتفاع ًنتيجة ًكذلؾ ًمسبكقة. ًغير ًبصكرة ًالسكاني ًالنمك ًكتيرة تسارعت

ًالخصكبةًكانخفاضًمعدؿًكفياتًاألطفاؿًكاألميات.
ًيشيده ًالذم ًالديمكجرافي ًالتحكؿ ًبيفًًإف ًمتفاكتة ًدرجات ًاإلسبلمي العالـ

عامناًكالمزيدًًْٔأقطاره،ًبدأًمنذًزمفًاالنخفاضًفيًنسبًالسكافًلمفئةًالعمريةًفكؽً
ًباسـًْٔ-ُٓمفًارتفاعًنسبًالسكافًفيًسفًالعمؿً) ًييعرؼًعممينا (ًعامناًكىكًما

ًلرف ًمؤقتة ًمنحة ًتعتبر ًكالتي ًالديمكجرافية" ً"اليبة ًأك ًالديمكجرافية ًكتقدـًالنافذة اىية
عامنا،ًكذلؾًبشرطًحسفًًَْإلىًًَّاألمـًتستمرًلفترةًزمنيةًمحدكدةًتتراكحًماًبيفً

استخدامياًكخمؽًفرصًمكاتيةًلمنمكًاالقتصادمًفيًاألجؿًالقريبًكالمتكسطًباعتمادً
سياساتًمكائمةًليذاًالحدثًالياـًكذلؾًباالستثمارًفيًالبشرًكتكفيرًالرعايةًالصحيةً

ًيكالتعم ًكتنمية ًبيئةًـ ًكتكفير ًكخمؽًفرصًعمؿ ًالمرأة ًالشبابًكتمكيف المياراتًلفئة
ًآمنة.

ً
 أول: مفيوم اليبة الديموجرافية:

ًاإلنجابً ًانخفاضًمعدالت ًنتيجة ًالمجتمع ًسكاف ًبيف ًديمكجرافي ًتٌحكؿ ىي
فًإلىًمجتمعًاليبحيثًيتحكؿًالمجتمعًالذمًغالبيتوًمفًاألطفاؿًكصغارًالسفًكالمع
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سفًالعمؿًكاإلنتاجًالمجمكعةًاألكبر.ًكبمعنىًآخرًفإفًمٌعدؿًيشكؿًفيوًالسكافًفيً
سنة(ًيتجاكزًمعدؿًالنمكًًْٔ-ُٓنمكًالسكافًالنشيطًاقتصاديناًفيًالفئاتًالعمريةً)

ً ًسف ً)دكف ًالسف ًصغار ًكىـ ًالمعالة ًالسكانية ًُٓلمفئات ًالسف ًككبار عامنآًًٔ(
ًفأكثر.
ً

 ثانيا: أشكال اليبة الديموجرافية:
فًكمٌعدؿًنمكًاليالفرؽًبيفًمعدؿًنمكًالسكافًالمعًرافية البسيطة:اليبة الديموج

ًالسكافًفيًسفًالعمؿ.
فيىًالفرؽًبيفًمٌعدؿًنمكًالسكافًكمٌعدؿًًأما اليبة الديموجرافية المضاعفة:

ًنمكًالتشغيؿ.
ً

 ثالثا: عوائد اليبة الديموجرافية:
يفًبزيادةًمعدالتًيتيحًتحسيفًنكعيةًحياةًالمكاطنًاستثمار اليبة الديموجرافية:

وًيةًنسبيناًمفًالتنميةًكبناءًعماليالتشغيؿًكخفضًمعدالتًالبطالةًكالتمتعًبمستكياتًع
ميًكالصحيًييتحسفًالمستكلًالمعيشيًلممكاطنيفًكماًينعكسًذلؾًعمىًالكضعًالتعم

 كالسكنىًكاإلنفاؽ،ًكغيره.ًًكيؤدمًحسفًاستغبلؿًاليبةًالديمكجرافيةًإلىًماًيمى:
وعية مميزة في النمو القتصادي والتنمية المستدامة عمى إحداث نقمة ن .ًأ

 :مستوى الدولة من خالل
 ارتفاعًقدرةًالفردًكالمجتمعًعمىًاالدخار.ً-ُ
 ارتفاعًالقدرةًعمىًاالستثمار.ً-ِ
 تحسفًالنمكًاالقتصادمًكالقدرةًالتنافسية.ً-ّ
 تحسفًفيًالقدرةًعمىًاالبتكار.ً-ْ
ًجتماعية.فيًنكعيةًالخدماتًالصحيةًكاالًً-ٓ
ً
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 :إحداث نقمة نوعية في خصائص رأس المال البشرى يؤدى إلى  .ًب
 ارتفاعًالدخؿًالفردل.ً-ُ
 ارتفاعًدخؿًاالسرة.ً-ِ
 تحسفًفيًظركؼًاألسرةًالصحيةًكالتعمىمية.ً-ّ
 تحسفًظركؼًتجددًقكةًالعمؿ.ً-ْ
 قدرةًكاسعةًعمىًالحراؾًكالمشاركة.ً-ٓ
 ةًعمىًالعطاءًكاإلنتاجية.اليقدرةًعً-ٔ
 تكفرًفرصًأفضؿًلتحقيؽًالتنميةًالشاممةًالمستدامة.ً-ٕ
 ىجرةًمقننة.ً-ٖ

 
 رابعا: عدم استغالل اليبة الديموجرافية:

ًإفًتفكيتًفرصةًاليبةًالديمكجرافيةًيؤدمًإلىً:
أفًتصبحًعبئناًيتمثؿًفىًارتفاعًنسبًالعاطميفًعفًالعمؿًخاصةًبيفًالشبابًً-ُ

تجاهًالمزيدًمفًاليجرةًغيرًالمقننةًنحكًالذيفًيبمغكفًسفًالعمؿًكعامؿًدافعًبا
 الخارجًبحثناًعفًفرصًعمؿ.

 تدىكرًالقدرةًالشرائية.ً-ِ
 ارتفاعًمعدالتًالفقرًكألجياؿًقادمة.ً-ّ
ًكتعمً-ْ ًمفًصحة ًالخصائصًالسكانية ًنتيجةًيتدىكر ًالصحي ًالتأميف ًكتغطية ـ

 ميةًكاالجتماعيةًاألخرل.يتدنيًمستكلًالخدماتًالصحيةًكالتعم
 كًمعدالتًاقتصاديةًكاجتماعيةًسمبية.نمً-ٓ
 تأثيراتًبيئيةًسمبية.ً-ٔ
ً
ً
ً
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خامسا: األوضاع الديموجرافية والقتصادية والجتماعية في العالم 
 سالمي التي تعجل دخول مرحمة اليبة الديموجرافية:اإل

يعتبرًعصرًالزيادةًالسكانيةًالكبيرةًكالمتسارعةًقدًانتيىًفيًالعالـًاإلسبلميً
ًم ًالعبالرغـ ًمعدالتًالخصكبة ًحيثًستكاصؿًاليف ًاإلسبلمية، ًبعضًالبمداف ًفي ة

معدالتًالخصكبةًكالزيادةًالسكانيةًىبكطيا،ًفقدًكافًلتأثيرًالخصكبةًالمرتفعةًالتيً
شيدتياًمعظـًاألقطارًالعربيةًفيًالعقكدًالمنصرمةًمفًالقرفًالعشريفًدكرناًكبيرناًفيً

مماًانعكسًعمىًارتفاعًمعدالتًًُٓدكفًسفًارتفاعًنسبةًالسكافًفيًالفئةًالعمريةً
لىًإلىًانخفاضًمستكلًااإلعالةًكانخفاضًنسبةًالسكافًفيًسفًالعمؿًمماًأدلًبالت

فًكماًيمثؿًذلؾًمفًارتفاعًالضغكطاتًالسكانيةًاليعدادًالمعأاالدخارًنتيجةًارتفاعً
ًالدخًك ًكانخفاضًمستكيات ًاألخرل ًكاإلنسانية ًاالجتماعية ًالخدمات ًمختمؼ ؿًعمى

ًميةًكالصحيةًكاالجتماعيةًاألخرل.يكارتفاعًاإلنفاؽًالحككميًعمىًالخدماتًالتعم
ًح ًاإلسبلمية ًاألقطار ًمعظـ ًفي ًالديمكجرافية ًالبيانات ًمسارًاليكتؤكد ًأف ا

الخصكبةًكاتجاىوًنحكًاالنخفاضًالتدريجيًكماًيصاحبوًمفًانخفاضًمعدالتًالكفاةً
عممياتًانتقاؿًاألفكاجًالعمريةًالدنياًإلىًًكبالذاتًكفياتًالرضعًكالطفكلة،ًكماًتؤديو

(ًكؿًذلؾًيعمؿًعمىًارتفاعًنمكًالسكافًفيًسفًْٔ-ُٓالفئاتًالمنتجةًكماًبعدىاً)
العمؿًكزيادةًحجـًالقكمًالعاممةًفيًالمجتمع.ًكىذاًمفًشأنوًأفًيعمؿًعمىًانخفاضً

ًمعدالتًاإلعالةًالعمريةًكزيادةًمعدالتًاالدخارًكاالستثمار.
ًً

 التوظيف األمثل لفرصة اليبة الديموجرافية:سادسا: 
يتكجبًعمىًالدكؿًاإلسبلميةً)داخؿًدائرةًاليبةًالديمكجرافية(ًاستغبلؿًفرصةً
اليبةًالديمكجرافيةًالتيًبدأتًتمرًبياًكالتكظيؼًاألمثؿًلفرصتياًالمتاحة،ًكيجبًعمىً

ًدخكلي ًنطاؽ ًضمف ًبككنيا ًاليبة ًلظاىرة ًاالستعداد ًاإلسبلمية ًالدكؿ ًكيمكفًباقى ا
ًتحقيؽًذلؾًمفًخبلؿ:

ً
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 تشجيعًكدعـًاألنشطةًاالقتصاديةًالصغيرةًكالمتكسطة.ً-ُ
تمكيؿًالقركضًالصغيرةًكمتناىيةًالصغرًكاالىتماـًبتمكيؿًالفئاتًاالجتماعيةًً-ِ

 الميمشةًلتحفيزىاًلممشاركةًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًكالسياسية.
 عمؿ.تمكيفًالمرأةًكاشتراكياًالفعاؿًفيًسكؽًالً-ّ
دعـًعمميةًالتحكؿًالديمقراطيًكالحكـًالرشيدًكتطكيرًاإلدارةًالحككميةًكتطكيرًً-ْ

 سياساتًالعمؿًكتخطيطًالقكمًالعاممة.
ًالديمكجرافيةًباعتبارىاًً-ٓ ًمفًاليبة ًالسياسيًكالفنيًلعمميةًاالستفادة تكفيرًالدعـ

اًتنمكيناًلغاياتًتحقيؽًأىداؼًالتنميةًالمستدامة.  مشركعن
ًفيًًكربطً-ٔ ًنمك ًتحقيؽ ًيضمف ًكبما ًالتشغيؿ ًبسياسات ًالديمكجرافية المتغيرات

 إجمإلىًالناتجًالمحميًكعمىًالمدلًالزمنيًالقريبًكالمتكسط.
ًالمشركعاتًالصغيرةًً-ٕ تكفيرًكثيؼًلفرصًالعمؿًكتحسفًالدخؿً)تكسيعًقاعدة

 كتكسيعًالشراكة،ًكحسفًاإلدارةًكتكسيعًاالختيار(.
 تؤدلًإلىًالحدًمفًالنمكًالسكانى.ًتكافرًسياساتًسكانيةً-ٖ
ًبالمكاطفًً-ٗ ًلمعناية ًأكبر ًتخصيصاتًاستثمارية ًتكجيو ًيتيح ًمما ًاالدخار زيادة

 ميةًلتخفيضًالفقرًالبشرم.يكفيًكافةًالمجاالتًالصحيةًكالتعم
ًالتيًتمنحًلممستثمرًًَُ ًكأفًتشمؿًالمزايا تشجيعًاالستثماراتًاألجنبيةًكالمحمية،

ا.المستثمرًًكاألجنبيً  الكطنيًأيضن
ًالتجارةًً-ُُ ًكتحرير ًالعالمية ًاألسكاؽ ًعمى ًاالقتصادم ًاالنفتاح ًفي التكسع

لممساعدةًعمىًرفعًالنمكًاالقتصادمًمفًخبلؿًالكصكؿًإلىًاألسكاؽًالعالميةً
ًكزيادةً ًكجكدتيا، ًلنكعيتيا ًالمتكاصؿ ًالتطكير ًبعد ًالمحمية ًالصادرات كتركيج

 الطمبًعمىياًعالمينا.
ـًمعمكماتًلسكؽًالعمؿًييدؼًإلىًتحديدًنكعيةًالطمبًعمىًالقكلًإنشاءًنظاً-ُِ

 مية.يالعاممةًحسبًاحتياجاتًسكؽًالعمؿًمفًميفًكمياراتًكمستكياتًتعم
تكفيرًالمعمكماتًعمىًكافةًالمستكياتًبماًفيًذلؾًمستكلًاألسرةًكالمستكلًً-ُّ

ًكاحتياجا ًلتتبلءـ ًكتحسيفًنكعيتيا ًحسبًالجنس، تًالجغرافيً)حضرًكريؼ(
 التنميةًكمناًكنكعنا.
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ًتغطيتياًً-ُْ ًكتطكير ًكمؤشراتيا ًالديمكجرافية ًاإلحصاءات ًنكعية ًعمى التأكيد
ًكافةً ًعمى ًالسياسات ًكضع ًعممية ًفي ًلتساعد ًكالمكاني ًالجغرافي كتكزيعيا

 المستكياتًخاصةًالتيًتستيدؼًفئاتًاجتماعيةًميمشة.
لىًمشاريعًإنتاجيةًكالعمؿًإًاليتكجيوًاالدخاراتًبشكؿًمبلئـًعبرًالقطاعًالمً-ُٓ

عمىًزيادةًالصادرات،ًكمفًالضركرمًإجراءًإصبلحاتًفيًالسياسةًاالقتصاديةً
صبلحًالمؤسساتًالم  ةًلتشجيعًاألفرادًعمىًاالدخارًكاالستثمار.اليالكميةًكا 

 تنميةًالمكاردًالبشريةًمفًخبلؿ:ً-ُٔ
ًكاألط (أً ًالرضع ًفانخفاضًكفيات ًاإلنجابية: ًالصحة ًخدمات ًفي فاؿًالتكسع

ًلئلنساف،ً ًالمتكقع ًالعمر ًمتكسط ًارتفاع ًمع ًاالنجاب، كانخفاضًمعدالت
ًالتغيراتً ًفي ًالتعجيؿ ًإلى ًتؤدم ًسكؼ ًاألسرة ًتنظيـ ًكسائؿ كانتشار

 الديمكجرافية.
ًكالتعم (بً ًالذيفًيمتمككفًالميارات، ًاألفراد ًأعداد ًكتقميؿًالفجكةًيزيادة ًكالخبرة ـ

نجـًعفًعدـًاالنسجاـًبيفًًبيفًالعرضًكالطمبًعمىًالقكلًالعاممةًكالذم
ـًكبيفًطبيعةًاحتياجاتًسكؽًالعمؿًمفًالميفًيطبيعةًمخرجاتًنظـًالتعم

 كالميارات.
 تمكيفًكتدعيـًمشاركةًالمرأةًكالشباب. (جً
 ـًكالتدريبًكالتأىيؿ.يمحكًاألميةًكتحسيفًنكعيةًالتعم (دً
ًالسفًكذكمًاالحتياجاتً (قً ًكبار ًلشريحة ًكاالجتماعية ًالصحية ًالرعاية تكفير

 اصة.الخ
كليذاًيجبًعمىًالدكؿًاإلسبلميةًالحرصًعمىًانتيازًفرصةًاليبةًالديمكجرافيةً
ًالتكظيؼً ًمعدالت ًكزيادة ًاالقتصادية ًالتنمية ًعجمة ًدفع ًلغايات ًجيدنا كاستثمارىا
ًتتكررً ًلف ًمؤقتة ًمرحمة ًتعتبر ًالتي ًالديمكجرافية ًاليبة ًفترة ًخبلؿ ًالبطالة كمكافحة

ًسنة.ًَْإلىًًَّماًبيفًًحيثًستستمرًلفترةًزمنيةًتتراكح
ً
ً
ً
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 المبحث الرابع
 العاممة واإلنتاج ىالقو 

 
 أوًل: القوى العاممة:

ءًأفًدراسػػةًاإلنتاجيػػةًتمثػػؿًدراسػػةًلجػػكدةًالمػػكاردًالبشػػريةًيػػؤمفًكثيػػرًمػػفًالخبػػرا
،ًكعمػىًقػدرًالتقػدـًفػيًتأىيػؿًتتمتػعًبػوًدكلػةًدكفًأخػرلًالػذمً""رأسًالماؿًاالجتماعي

المػػكاردًالبشػػريةًيػػنعكسًذلػػؾًبشػػكؿًايجػػابيًكبيػػرًعمػػىًاإلنتػػاجًفػػيًتمػػؾًالػػدكؿ.ًكعمػػىً
ًاليافًكماًتصكرهًاإلماـًالغًزالجانبًاآلخرًفإفًاإلنتاجًضركرمًكميـًلقياـًحياةًاإلنس

ًمعيػػاًصػػنعةًاإلنسػػافًً-عػػزًكجػػؿ-فػػيًأفًالمَّػػوً خمػػؽًالمػػكاردًلئلنسػػافًفػػيًصػػكرةًيمػػـز
فيياًحتىًتصبحًصالحةًإلشباعًحاجاتػو.ًكىػذاًالتصػكرًىػكًمػاًيؤيػدهًالفكػرًالكضػعيً
إلػػىًحػػدًكبيػػر،ًكلكػػفًمػػاًيميػػزًالفكػػرًاإلسػػبلميًفػػيًىػػذاًالمجػػاؿًىػػكًاالرتقػػاءًباإلنتػػاجً

إلىًدرجةًالكجكبًالشرعي،ًبماًلوًمفًإلزاـًكمسئكليةًأماـًالمَّوًعزًكجػؿ،ًلقػدًًكأىميتو
ـيً﴿فػػػرضًاًعمػػػىًالنػػػاسًالعمػػػؿًألجػػػؿًاإلنتػػػاج،ًفقػػػاؿًعػػػزًكجػػػؿً ًلىكيػػػ ػػػؿى عى ًالَّػػػًذمًجى ىيػػػكى

ل ٍزًقػػػًوًكىا  كيميػػػكاًًمػػػفًرِّ نىاًكًبيىػػػاًكى ًفىاٍمشيػػػكاًًفػػػيًمى ًذىليػػكالن ً،ًكقػػػاؿًصػػػمىًا(ُ)﴾ًوًالنُّشيػػػكرًييػػػاأٍلىٍرضى
دىًيعم ًالمَّػًوًدىاكي ًنىبًػيَّ فَّ ًًمٍفًعىمىًؿًيىػًدًهًكىاً  ٍيرناًًمٍفًأىٍفًيىٍأكيؿى اًقىطًُّخى دهًطىعىامن ًأىحى اًأىكىؿى وًكسمـً"ًمى
ًًمٍفًعىمىًؿًيىًدًهً"يعم ًيىٍأكيؿي ـًكىافى ًوًالسَّبلى

(ِ).ً
كرغـًماًسبؽًفإفًمفًأخطرًالمشػكبلتًالتػيًتكاجػوًالػدكؿًاإلسػبلميةًاآلفًىػيً

اإلنتاج،ًكاالعتمادًالكبيرًعمىًالغير،ًكماًترتبًعمىًذلػؾًمػفًمشػكبلتًأخػرلًًمشكمة
مثػػػؿًالبطالػػػةًكضػػػعؼًالبنيػػػةًاألساسػػػيةًكتكجيػػػوًبعػػػضًاالسػػػتثماراتًنحػػػكًإنتػػػاجًالسػػػمعً

الكاقعًيؤكػػدًأفًدكؿًالعػػالـًاإلسػػبلميًالمعاصػػرةًتقػػعًفػػيًمػػؤخرةًفػػالترفيييػػةًكالمظيريػػة.ً
فًمكاردىاًاإلقتصاديةًبالتخمؼًكتعتمدًفيًإشػباعًدكؿًالعالـًاقتصاديا،ًكتتسـًالعديدًم

نمػاًعمػىًنػاتجًالػدكؿًاألخػرل. ككفقػاًلتقريػرًًحاجاتًأفرادىاًليسًعمىًالناتجًالمحمػيًكا 
                                                           

.ُٓسكرةًالممؾ،ًاآليةًً (ُ  
ًًَِِٕصحيحًالبخارم،ًكتابًالبيكع،ًًباب:ًكسبًالرجؿًكعمموًبيده،ًًح (ِ 
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تريميػكفًًٔ.ُصادراتًمنظمةًالتعػاكفًاإلسػبلميًبمػغًاليصندكؽًالنقدًالدكليًفإفًإجم
دكالرًأمريكػػيًفػػيًتريميػػكفًًٕ.ُ،ًبينمػػاًبمغػػتًالػػكارداتًَُِٕدكالرًأمريكػػيًفػػيًعػػاـً

ًالقػػكلًالعاممػػةًكمراحػػؿًتخطيطيػػاًً.نفػػسًالعػػاـ كيتطمػػبًمنػػاًذلػػؾًالتعػػرؼًعمػػىًمفيػػـك
ًكأىدافياًكفكائدىاًكخطكاتياًكماًيمي:

 مفيوم القوى العاممة   -أ 
ىػيًمجمػػكعًالقػػكلًالبشػػريةًالكميػػةًالقػػادرةًعمػػىًالعمػػؿًفػػيًالمجتمػػعًدكفًتكزيعيػػاً

 .االقتصادمعمىًالميفًكالتخصصاتًالمختمفةًفيًالنشاطً
ًالقػػكلًالعاممػػةًإلػػىًذلػػؾًالجػػزءًمػػفًالمػػكاردًالبشػػريةًكالػػذيفًتتػػراكحً كيشػػيرًمفيػػـك
أعمارىـًبيفًالحدًاألدنػىًكالحػدًاألعمػىًلسػفًالعمػؿ،ًكتتػكافرًلػدييـًالقػدرةًعمػىًالعمػؿً

ً.ةًلويبجانبًالرغبةًفيًىذاًالعمؿًكالبحثًعنوًأكًالمباشرةًالفعم
ًالقػػػكلًالعاممػػػةًً يشػػػيرًإلػػػىًقطػػػاعيفًمػػػفًالسػػػكاف،ًقطػػػاعًكمػػػفًثػػػـًفػػػإفًمفيػػػـك

ًبعمؿًفعمىًككؿًمفًيمكػفًأفًيمػارسً المشتغميف،ًكقطاعًالمتعطميف،ًأمًكؿًمفًيقـك
 عمبلًعندماًيتكافرًىذاًالعمؿ.

 مفيوم تخطيط القوي العاممة:  -ب 
يعرؼًتخطيطًالقكلًالعاممةًعمىًأنوً"مجمكعةًالسياساتًكاإلجراءاتًالمتكاممػةً

تػػيًتيػػدؼًإلػػىًتحديػػدًكتػػكفيرًاألعػػدادًكالنكعيػػاتًالمطمكبػػةًمػػفًكالمتعمقػػةًبالعمالػػة،ًكال
ًالعمالةًالقكلًالعاممةًألداءًأعماؿًمعينةًفيًأكقاتًمحددةًكبتكمفةًعمؿًمناسبة.

كعمميػػةًتخطػػيطًالقػػكلًالعاممػػةًتسػػتندًباألسػػاسًعمػػىًعمميػػةًالتنبػػؤًكتقػػكـًعمػػىً
كزًعمىًتكقعًالتغييػرًفػيًةًكالمستقبميةًمفًالقكلًالعاممة،ًكتًراليتحميؿًاالحتياجاتًالح

االتجاىاتًالبيئيةًالعامةًكبيئػةًاألعمػاؿًاألمػرًالػذمًيعنػيًأفًعمميػةًالتخطػيطًلممػكاردً
ًالبشريةًترتبطًبشكؿًمباشرًبالتخطيطًالعاـ.

ً
ً
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 العاممة القوى تخطيط أىداف -ج 
 :يأتي ما إلى العاممة لمقكل التخطيط ييدؼ

القػكلًالعاممػةًكتحقيػؽًاألمػفًًتكفيرًفرصًالعمؿًالمناسبةًلكؿًفػردًمػفًأفػرادً-ُ
 .كاالستقرارًاالقتصادمًكاالجتماعيًكالنفسيًلدلًالعامؿ

 .تدريبًالقكلًالعاممةًكاستثمارىاًكتجنبًاليدرًفيياً-ِ
تكزيعًالقػكلًالعاممػةًحسػبًاألنشػطةًاالقتصػاديةًكفقنػانًلمقتضػياتًكمتطمبػاتًً-ّ

المقنعػةًكالعجػزًًخططًالتنميةًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكخفضًظاىرةًالبطالة
 .فيًالقكلًالعاممة

تنظيـًالقكلًالعاممةًبشكؿًعاـًكالتأثيرًعمىًالتغيراتًالتيًتحػدثًفػيًسػكؽًً-ْ
العمػػؿًبسػػببًمػػدخبلتًكمخرجػػاتًالتعمػػيـًالعػػإلىًكالمكاءمػػةًبينيمػػاًمػػفًخػػبلؿً

 العددًكالميارات"ً
 فوائد تخطيط القوى العاممة -د 

 :من أىم فوائد تخطيط القوى العاممة ما يمي  
خمػػؽًكسػػيمةًلمػػربطًبػػيفًسياسػػاتًكأنظمػػةًالقػػكلًالعاممػػةًمتضػػمنةًسياسػػاتً -

ًتدريبًكتنميةًاألفرادًباستراتيجيةًالبمدًككؿ.
ًزيادةًاالتساؽًكالتكافؽًبيفًخططًالقكلًالعاممةًكالعممياتًالتنفيذية. -
ةًاسػػػتخداـًالقػػػكلًالعاممػػػةًكتحسػػػيفًإنتاجيتيػػػا،ًكخفػػػضًمعػػػدؿًاليػػػزيػػػادةًفع -

ًفًالعمؿ،ًكمعدؿًالغياب.الحكادث،ًكمعدؿًدكرا
مكاجيةًالتغيراتًالبيئيةًالداخميةًكالخارجيةًالمحيطةًمثؿ:ًصعكباتًسكؽً -

ًالعمؿًكالمنافسة.
يكفرًأسسًجيدةًلبلستخداـًاألمثؿًلمقكلًالعاممة،ًبماًيضػمفًالػتخمصًأكً -

وًيالحدًمفًظاىرتيًالبطالةًالمقنعةًكالعجزًفيًبعضًفئاتًالعامميف،ًكعم
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ؿًاألعباءًغيرًالمبررةًفيًأجػكرًاألفػرادًغيػرًالمنتجػيفًفإنوًيؤدمًإلىًتقمي
 بسببًحالةًالفائضًالكاضح.

 مراحل وخطوات تخطيط القوي العاممة: -ه 
 تمر عممية تخطيط القوى العاممة بأربع مراحل يمكن تناوليا كما يمي:ًًً
 . تحديد الطمب عمى القوى العاممة:ٔ
ديةًكاالجتماعيةًحتىًتحددًمفًتقكـًالدكلةًبتحميؿًاألكضاعًالسكانيةًكاالقتصاً

 .خبللوًالكظائؼًالتيًتحتاجًمفًأجمياًإلىًعامميفًمعينيفًكماًككيفا
 . عرض القوى العاممة:ِ
كيقصػدًبػػوًالتعػرؼًعمػػىًمػاًيتػػكافرًلػػدلًالدكلػةًمػػفًقػكلًعاممػػةًمػفًحيػػثًالكػػـًً

يفًفػػيًالقطاعػػػاتًكيشػػمؿًذلػػؾًتحديػػػدًاليكالتخصػػصًكذلػػؾًبتحديػػدًعػػػددًالعػػامميفًالحػػ
يـًكقدراتيـًإضافةًلمخبػراتًكالتػدريب،ًكتحميػؿًطبيعػةًاألعمػاؿًداخػؿًالقطاعػاتًميارات

لمتأكدًمفًالمياراتًكالقدراتًالمطمكبةًلمقياـًبالعمؿ،ًكالتأكدًمفًتكافؽًالعػامميفًمػعًمػاً
يقكمػػكفًبػػوًمػػفًأعمػػاؿًكذلػػؾًمػػفًخػػبلؿًالمعمكمػػاتًالتػػيًقػػدمكىاًعنػػدًتعييػػنيـًكتقػػاريرً

 تقييـًأدائيـًكالسجبلت.
ًقارنة الحتياجات المستقبمية مع العرض المتوقع من القوى العاممة:م.ًّ

عمػػػىًضػػػكءًىػػػذهًالمقارنػػػةًتمجػػػأًالػػػدكؿًإذاًكػػػافًالطمػػػبًأكبػػػرًمػػػفًالعػػػرضًلسػػػدً
الػػنقصًفػػيًالقػػكلًالعاممػػةًعػػفًطريػػؽًاإلعػػدادًلمقػػكلًالجديػػدة،ًأكًإحػػبلؿًاآلالتًبػػدؿً

ذاًلػـًت سػتطعًالدكلػةًتػكفيرًالمطمػكب.ًاأليدمًالعاممة،ًكالمجكءًإلىًالعمالةًالخارجيػة،ًكا 
مػػفًالقػػكلًالعاممػػةًتمجػػأًلتعػػديؿًاألىػػداؼًبالنسػػبةًلمتكسػػعاتًكالنمػػكًبشػػكؿًيػػتبلءـًمػػعً

ًالمتاح.
أمػػاًإذاًكػػافًالطمػػبًأقػػؿًمػػفًالعػػرضًفػػيمكفًأفًيػػتـًإعػػادةًتػػدريبًالعػػامميفًأكً
تخفيضًساعاتًالعمؿًأكًإلغاءًالعمؿًاإلضافيًأكًمنحًإجازاتًطكيمةًنسبيانًكالًتكجدً

 عندًتساكمًالعرضًمعًالطمبًعمىًالقكلًالعاممة.ًتمشكبل



~ 134 ~ 
 

 . تقييم ومتابعة تنفيذ خطة القوى العاممة: ٗ
ًةتخػػػتصًىػػػذهًالمرحمػػػةًبتقيػػػيـًكمتابعػػػةًتنفيػػػذًخطػػػةًالقػػػكلًالعاممػػػةًبصػػػكرةًدكريػػػ

كمسػػتمرةًلتصػػحيحًأمًانحػػراؼًيمكػػفًأفًينػػتجًعػػفًالفػػرؽًبػػيفًالتصػػكرًالنظػػرمًأثنػػاءً
ًعندًالتنفيذ.التخطيطًكالكاقعًالعمميً

ً
 ا: التعميم وتنمية الموارد البشريةثانيً 

ترتبطًاإلنتاجيةًفيًأمًمجتمػعًبالمسػتكلًالتعميمػيًكالتػدريبيًلمقػكلًالعاممػة،ًلػذاً
كحسبًبرنامجًاألمـًالمتحدةًاإلنمائيًًتيتـًالدكؿًباالستثمارًفيًتنميةًالمكاردًالبشرية.
ًثبلثةًكىي:فإفًمفيكـًالتنميةًالبشريةًيتسعًليشمؿًأبعادانً

ً.تككيفًالقدراتًالبشريةًمثؿًتحسيفًالصحةًكتطكيرًالمعرفةًكالمياراتًاألول:
اسػتخداـًالبشػرًليػذهًالقػدراتًفػيًاالسػتمتاعًأكًاإلنتػاجً)سػمعًكخػدمات(ًًالثاني:

ًأكًالمساىمةًالفاعمةًفيًاألنشطةًالثقافيةًكاالجتماعيةًكالسياسية.
ــث: ًالتنميػػةًمسػػتكمًالرفاىيػػةًالبشػػريةًكالتػػيًتتًالثال حقػػؽًمػػفًخػػبلؿًإثػػراءًمفيػػـك

ًالبشرية.
كلقػػػدًاكتسػػػبًمجػػػاؿًالتعمػػػيـًكخاصػػػةًالرسػػػميًمنػػػوًأىميػػػةًخاصػػػةًكذلػػػؾًنسػػػبةً
لمعبلقػػػةًالكثيقػػػةًبػػػيفًالتعمػػػيـًكالػػػدخؿًالقػػػكميًكدخػػػؿًاألفػػػراد.ًكمػػػفًأىػػػـًاألسػػػبابًالتػػػيً

يرةًاكتسبًبياًالتعميـًىذهًاألىميةًالخاصة،ًكخاصةًفيًالدكؿًالناميةًىيًالنفقاتًالكب
و،ًحيػػثًنجػػدًأفًالتعمػػيـًبنػػدًأساسػػيًفػػيًميزانيػػةًالعائمػػةًيػػالتػػيًتخصػػصًلمحصػػكؿًعم

ذاًنظرنػػاًلمتعمػػ ـًبغيػػرًالنظػػرةًالتقميديػػةًأكًعمػػىًيكالدكلػػةًنظػػرانًلرغبػػةًالنػػاسًفػػيًالتعمػػيـًكا 
أسػػػػاسًأنػػػػوًصػػػػناعةًمعينػػػػةًفإننػػػػاًسػػػػنجدًأفًالتعمػػػػيـًيعتبػػػػرًمػػػػفًأكبػػػػرًالصػػػػناعاتًفػػػػيً

ًالمضافةًكمفًناحيةًالعمالة.ًاالقتصادياتًمفًناحيةًالقيمة
كعمػػػىًذلػػػؾًفػػػإفًالتعمػػػيـًركيػػػزةًمػػػفًركػػػائزًالتنميػػػةًالبشػػػريةًالتػػػيًتعتبػػػرًاإلنسػػػافً
غايػػة،ًفيػػػكًمصػػػدرىاًكفاعميػػػاًكصػػػانعياًكالمسػػػتفيدًمػػػفًنتائجيػػػا.ًإنيػػػاًتنميػػػةًشػػػاممةًالً
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تقػػاسًبػػكفرةًالسػػمعًكالقػػدرةًعمػػىًشػػرائياًكاسػػتيبلكيا،ًبػػؿًتسػػعىًإلػػىًتحقيػػؽًكرامػػةًىػػذاً
ف،ًكتتكجوًإلػىًالػذاتًلتجعػؿًالبشػرًيعيشػكفًحاضػرىـًفػيًطمأنينػةًكيستشػرفكفًاإلنسا

ـًبكافػػةًيمسػػتقبميـًبكػػؿًثقػػةًكتفػػاؤؿًكلػػفًنصػػؿًإلػػىًالتقػػدـًكالرقػػيًإالًمػػفًخػػبلؿًالتعمػػ
ًجكانبو.ً

ًأساسياًفيًإعدادًالقكلًالبشريةًالتيًتمثؿًقاطرةًيكيمعبًالتعم ـًالجامعيًدكرا
ـًالجامعيًالتيًتمبيًمتطمباتًيقدًتعددتًصيغًالتعماإلنتاجًكالتنميةًفيًأمًمجتمع،ًًك

ًبتعددً ًكذلؾ ًالجامعي ًالتعميـ ًصيغ ًكتتبايف ًالبشرية، ًالمكارد ًكتنمية ًالشاممة التنمية
ًتبنييا،ً ًبتبايفًاألىداؼًكاألغراضًمف ًككذا ًالمجتمعاتًالتيًتتبناىا، كتبايفًأحكاؿ

ًكسنعرضًفيًالسطكرًالقميمةًالقادمةًأشيرًىذهًالنماذج:
ًعمػػػىًأسػػػاسًتجميػػػعًمعاىػػػدًأكاديميػػػةًكتقنيػػػةًداخػػػؿًالجامعـــة الشـــاممة:  -ٔ كتقػػػـك

مؤسسةًكاحدة،ًكتقدـًبرامجًقصيرةًكأخرلًطكيمةًفيًالمؤسسةًذاتيا،ًكتيدؼًىذهً
تػػػو،ًكربطػػػوًباحتياجػػػاتًسػػػكؽًيالصػػػيغةًإلػػػىًتطػػػكيرًاإلعػػػدادًالمينػػػيًكزيػػػادةًفاعم

 العمؿ.
ذاعةًالمسمكعةًًكالمرئيػةًـًاإلكقامتًعمىًأساسًاستخداالجامعة بدون جدران:  -ٕ

 بًالتعمـًمفًبعدًاألخرلًدكفًاالرتباطًبحضكرًالمحاضرات.اليكأس
كيقػػدـًىػػذاًالتعمػػيـًبػػرامجًمتنكعػػةًاألغػػراض،ًمػػفًقصــير الــدورة:  اليالتعمــيم العــ -ٖ

تأىيؿًعاـًلمدراسةًالجامعيةًالمتخصصةًالمتعمقػة،ًإلػىًدراسػاتًجامعيػةًقصػيرة،ً
برامجًإعادةًتأىيؿ،ًكقدًتزايدًالطمبًعمىًىذاًالنكعًمفًإلىًبرامجًتأىيؿًميني،ًًك

 البرامجًفيًالسنكاتًاألخيرة،ًكانتشرتًفيًكثيرًمفًبمدافًالعالـ.
كتقػكـًىػذهًالصػيغةًعمػىًأسػاسًالػربطًكالمػزجًكالتبػادؿًالتعـاوني:  اليالتعميم الع -ٗ

ًبػػيفًالدراسػػػةًكالعمػػػؿًحيػػػثًتػػػتـًالدراسػػةًبمؤسسػػػاتًالتعمػػػيـًكالعمػػػؿًفػػػيًمؤسسػػػات
اإلنتػػاج،ًكتحقػػؽًىػػذهًالصػػيغةًأىػػدافناًمتعػػددةًمثػػؿًالقضػػاءًعمػػىًالطػػابعًالنظػػرمً

تاحػػةًفػػرصًالتعمػػيـًيػػالمجػػردًلمدراسػػاتًالعم ا،ًكالػػربطًبػػيفًالػػتعمـًكسػػكؽًالعمػػؿ،ًكا 
لمعامميفًغيرًالقادريفًعمىًالتفرغًلمدراسةًالمنتظمةًالمستمرةًباإلضػافةًالسػتخداـً

 عيةًفيًالتعميـ.إمكاناتًالمؤسساتًاإلنتاجيةًأكًالصنا
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لمطػػبلبًدكفًًاليكىػػيًنظػػاـًييػػديؼًفػػتحًأبػػكابًالتعمػػيـًالعػػالجامعــة المفتوحــة:  -٘
التقيدًبشػرطًالسػفًأكًالمؤىػؿًأكًمكاصػمةًالدراسػةًبانتظػاـًداخػؿًالمؤسسػاتًكىػيً

 بًالتعمـًعفًبعدًكقدًتعطىًدرجاتًجامعية.اليتستخدـًأس
إلىًجامعاتًصغيرةًمتكسطةًتقسيـًالجامعةًم جامعي أخرى: ينماذج وصيغ تعم -ٙ

العػػدد،ًمثػػؿًجامعػػةًالسػػكربكفًفػػيًفرنسػػاًالتػػيًصػػارتًثػػبلثًعشػػرةًجامعػػةًيتػػراكحً
؛ًكمػػػاًتكجػػػدًالجامعػػػاتًاؼًإلػػػىًثبلثػػػيفًألفنػػػآالعػػػددًالطػػػبلبًبكػػػؿًمنيػػػاًمػػػفًسػػػتةً

التخصصيةًمثؿًالجامعاتًالطبيػةًكاليندسػيةًكالزراعيػة؛ًكمػاًيعػدًنظػاـًاالنتسػابً
بًالفعالػػػةًفػػػيًتطبيػػػؽًاليادًالعػػػالـًأحػػػدًأىػػػـًاألسػػػفػػػيًبعػػػضًالجامعػػػاتًعمػػػىًامتػػػد

 التعميـًالمستمر.
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 المراجع:
ًأحمد صقر عاشورً-ُ ًلمنشرً: ًالجامعية ًالمعرفة ًدار ًالعاممة، ًالقكل إدارة

ً.ُٓٗٗاإلسكندرية،ً
نجمتراًًأحمد محمد نبوي:ً-ِ مدخؿًالتنبؤًبالقكلًالعاممةًفىًىكلنداًكألمانياًكفنمنداًكا 

مكانيةًاإلفادةًمنوًفيًمصر،ًدراساتًفيًالتعميـًكال كالياتًالمتحدةًاألمريكيةًكا 
مركزًتطكيرًالتعميـًالجامعي،ًً-كميةًالتربيةًً-الجامعي،ًجامعةًعيفًشمسً

 .َُِٖ،ًّٖعددً
ًًالحسن مادي:ً-ّ ًعمـك ًمجمة ًالمستدامة، ًالتنمية ًلتحقيؽ ًرىاف ًالبشرية التنمية

 .ََِٔ،ًُّالتربية،ًالعددً
ًاألداء،ًفاتح النور الحسنالً-ْ ًتطكير ًفي ًالعاممة ًالقكل ًتقنياتًتخطيط ًدكر :

ًَُِٔ،ًِٖبنؾًالسكدافًالمركزم،ًعددً-مجمةًالمصرفي
:ًمدخؿًاستراتيجيًلتخطيطًكتنميةًالقكلًالعاممة،ًالدارًالجامعية،ًحسن محمدً-ٓ

 .ََِٓإسكندرية،ًمصر،ً
ً-ًدارًالمعرفةًالجامعيةً،السكان والمجتمعً:عبد الباسط عبد المعطي وآخرونً-ٔ

 .ُٖٗٗمصرً
ًالرياض،ًمالكمومجبمنز وآخرونً-ٕ ًالسعكدية، ًدارًالمريخ، ًاقتصادياتًالتنمية، :

ُٗٗٗ. 
ًالعًمحمد عمى طو، أحمد عبد العظيم سالم:ًً-ٖ ًالتعميـ ًدكر لتمبيةًًاليتفعيؿ

ًالعالـً ًفي ًالتعميـ ًمؤتمر ًاإلسبلمي، ًالعالـ ًفي ًالشاممة ًالتنمية متطمبات
ًاالس ًمف ًالفترة ًكالمختمؼ ًالمؤتمؼ ًًُ-ينايرًُّبلمي: ًدارًََِٗفبراير ـ،

 .ََِٗالضيافة،ًجامعةًعيفًشمسً
:ًالمكاردًالبشرية،ًمدخؿًلتحقيؽًالميزةًالتنافسية،ًالدارًمصطفى محمود أبو بكرً-ٗ

ً .ََِْالجامعيةًاإلسكندرية،ًمصر
ًاألفرادمصطفى نجيب شاويشً-ًَُ ًإدارة ًالعاممة: ًالقكل ًإدارة ًالشركؽً: ًدار ،

 .ََِٓلمنشرًكالتكزيع،ًعماف،ًاألردف،ً
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ًالمكاردًالبشرية،ًإدارةًاألفراد،ًطمصطفى نجيب شاويشً-ُُ ،ًاإلصدارًّ:ًإدارة
 .ََِٓ،ًدارًالشركؽًلمنشرًكالتكزيعًعماف،ًّ
ًالمكاردًالبشرية،ًإدارةًاألفراد،ًطمصطفى نجيب شاويشً-ُِ ،ًاإلصدارًّ:ًإدارة

 .ََِٓلتكزيعًعماف،ً،ًدارًالشركؽًلمنشرًكاّ
ًالككميسؾًمكتب تنسيق الكوميسك:ً-ُّ ًتنسيؽ ًمكتب ًإيجاز ،َُِٖ  

OIC/COMCEC/33-17/D(5),ً 
http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2018/05/34-FC-
BRIEF-TRD-A.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2018/05/34-FC-BRIEF-TRD-A.pdf
http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2018/05/34-FC-BRIEF-TRD-A.pdf
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 المبحث الخامس
 دور المرأة في التنمية البشرية في العالم اإلسالمي

 
 مقدمة:
ًتيعًى ًالمرأة ًالتاريخ-د ًالبنيةًً-عبر ًفي ًتأثيرنا ًكاألكثر ًاألسرة، ًعبلقات محكر

ًمعً ًأدكارىا ًتكامؿ ًخبلؿ ًمف ًاالجتماعي؛ ًالتغيير ًفي ًأساسينا ًكعامبلن االجتماعية،
 .كتطكرًفيًأسمكبًالحياةرخاءًًلتغييرًالمنشكدًمفالرجؿ؛ًإلحداثًا

كفيًإطارًاالىتماـًبقضيةًالتنميةًالبشريةًفيًالعالـًاإلسبلميً،ًكانطبلقناًمفً
ًفيًالمجتمع دكفًتمييزًبيفًالرجؿًً-ارتكازًالتنميةًعمىًاستثمارًالطاقاتًالبشرية

رينا؛ًإذًيرتبطًتقدـًيصبحًاالىتماـًبالمرأةًكأدكارىاًفيًتنميةًالمجتمعًضرًكً–كالمرأةً
أمًمجتمعًارتباطناًكثيقناًبمدلًتقدـًالمرأة،ًكتطكرًقدرتياًعمىًكضعًلًبنةًالمشاركةً

ً.فيًالتنمية
ةًاليكقدًاىتـًالعالـًاإلسبلميًبقضيةًتنميةًالمرأةًكتمكينياًمفًأداءًأدكارىاًبفع

كاالقتصاديةًًمثؿًالرجؿ،ًكالمشاركةًفيًاتخاذًالقرارًفيًشتَّىًمناحيًالحياةًالسياسية،
كاالجتماعية،ًكالثقافية؛ًكىكًماًكاكبًاىتماـًكثيرًمفًالدكؿ،ًكالييئات،ًكالمنظماتً

ًالدكلية،ًكاإلقميميةًبالمرأة
ًاإلسبلمىً ًالعالـ ًفى ًالبشرية ًالتنمية ًفى ًالمرأة ًدكر ًيتناكؿ ًالمبحث كىذا

ًلى:اكالتحدياتًالتىًتعكؽًدكرىاًكتمكينياًعمىًالنحكًالت
ً

 أة في التنمية البشرية في العالم اإلسالمي: دور المر أولً 
 دورىا عمى المستوى الجتماعي والثقافي:  -ٔ

ًإصبلحً ًفي ًدكران ًليا ًجعؿ ًإذ ًعامان، ًاجتماعيان ًكجكدان ًلممرأة ًاإلسبلـ أبرز
المجتمع،ًيقكـًعمىًحراسةًقيمو،ًكتقكيـًانحرافاتو،ًكتزكيةًعقائدهًكمبادئوًلمسمكًبياً
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ختمؼًفيًذلؾًعفًالرجؿ،ًكالًتقؿًعنوًمسئكليةً،ًكتتبكأًإلىًأفضؿًماًيستطاعًالًت
ً ًً–المرأة ًاإلسبلمي ًالتشريع ًاإلنسانيةًًً–في ًالقيمو ًحيث ًمف ًلمرجؿ ًالمكانة ذات

ً"ً ًتعإلى: ًقكلو ًفي ًكما ًالكريـ ًالقرآف ًآيات ًذلؾ ًعمى ًدلت ًكقد ًالتكميفي، كالمركز
ابًى بُّييـًٍ لىييـًٍ فىاٍستىجى كيـ أينثىى أىكًٍ ذىكىرًوًمِّف مِّنكيـ اًمؿًوعًى عىمىؿًى أيًضيعًي الًى أىنِّي رى  مِّف بىٍعضي
ً.(ُ)" بىٍعضًو

كتبدأًأدكارًالمرأةًفيًالمجتمعًمفًالزكجةًإلىًاألـًفىًاالسرةًيقكؿًاًتعإلى:ً
َوَرْحَمًة  ةً مََّودَّ  َبْيَنُكم َوَجَعلَ  َيايإل لَِّتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَمقَ  َأنْ  آَياِتوِ  َوِمنْ ً"
وًصرحًيىذهًىيًقاعدةًالبناءًالذلًيتأسسًعم. "(ِ)ًَيَتَفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي انَّ 

ًاألسرةًكالعائمةً.
ًلعقمياً ًكأعطى ًالجكانبً، ًجميع ًمف ًالمرأة ًتككيف ًعمى ًحرصًاإلسبلـ كقد

ياً،ًألنياًيماً،ًحيثًأعطىًلياًحؽًالتعميـًكالتثقيؼًكاعتبرًذلؾًكاجباًعيمكانةًعم
ًعم ًيجب ًبما ًكقامت ًربيا ًتجاه ًكاجبيا ًكعرفت ًدينيا ًفقيت ًتعممت تجاهًًيايإذا

ًالمجتمع.
 دورىا عمى المستوى القتصادي : -ٕ

ًالمرأةً ًتعتبر ًبذلؾ ًك ًمادينا، ًمستقمة ًكاعتبرىا ًالتممؾ ًحؽ ًالمرأة ًاإلسبلـ منح
عياًًبشكؿًمباشػرًفاعبلًاقتصادياًكاممةًاألىميةًتسيـًفيًالنشاطًاالقتصادمًلمجتم

كالعمؿًالمينػيًأكًالتجارةً،ًكالًيتحقؽًذلؾًإالًبالحركةًكالعمؿ،ًأكًبشكؿًغيرًمباشرً
ًاإلسبلميػةً ًالرؤية ًألف ،ً ًالرسمية ًكالقطاعاتًكالخدماتًغير ًفيًالمنزؿ ًدكرىا عبر
ًالتغييرً ًعف ًأىمية ًيقؿ ًال ًتحتي ًاقتصاد ًلبناء ًك ًلمتنمية ًميما ًقطاعا ًاألسرة ترل

ًالمؤسسي.
ًك ًكمفًما ً ًبيا، ًالقياـ ًتستطيع ًبالكظائؼًالتى ًتقكـ ًأف ًلممرأة ًاإلسبلـ أجاز

ً ًذلؾ ًعمى ًتعاألدلة ًالىقكلو  مِّمَّا َنِصيبٌ  َوِلمنَِّساء اْكَتَسُبواْ  مِّمَّا "لِّمرَِّجاِل َنِصيبٌ :
 .ًما " يَشْيٍء عم ِبُكلِّ  َكانَ  الّموَ  ِإنَّ  َفْضِموِ  ِمن الّموَ  اْكَتَسْبَن َواْسأَُلواْ 

                                                           

 .ُٓٗسكرةًآؿًعمراف،ًآيةً(ًُ
ًِ،ً  .ًُِآية(ًسكرةًالرـك
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ًفيً ًفيًالمشاركة ًلئلسيػاـ ًالمؤىمة ًلممرأة ًالكافية ًالفرصة ًينبغيًإعطاء كليذا
التنميةًالشاممةًلممجتمع،ًخاصةًكأفًبعضًالنساءًأخذفًحقيفًفيًالتعمـًكًالتأىؿً
ًينتجوً ًلما ًتصبحًمستيمكة ًفإنيا ًحجبتًعفًالمشاركة ًلذلؾًإذا كالتحصيؿًالعممي،

ً.الرجؿ
 :دورىا عمى المستوى السياسي  -ٖ

كيدؿًعمىًذلؾًقكؿًاًلممرأةًالحؽًفىًمباشرةًالحقكؽًالسياسيةًأسكةًبالرجؿ،ً
ًاتع "ً ًالتكبة: ًسكرة ًفى ً  َيْأُمُرونَ  َبْعضٍ  َبْعُضُيْم أْوِلَياء َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ لى

اَلةَ  َوُيِقيُمونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  الّمَو  َوُيِطيُعونَ  زََّكاةَ ال َوُيْؤُتونَ  الصَّ
كاآليةًتفيدًتساكلًالمرأةًمعً،  (ٔ)َحِكيٌم" َعِزيزٌ  الّموَ  ِإنَّ  الّموُ  َسَيْرَحُمُيمُ  ُأْوَلـِئكَ  َوَرُسوَلوُ 

الرجؿًفىًاكتسابًحؽًالمشاركةًفىًاختيارًالحاكـًالصالحًكتكجيوًإدارتوًلمدكلةًبماً
ًعمىًدكر ًتدؿًاآلية ًكما ً ًباألمرًًيحقؽًالصالحًالعاـ، ًفىًإصبلحًالمجتمع المرأة

ًبالمعركؼًكالنيىًعفًالمنكر،ًكالتناصحًكىكًدكرًميـًفىًإصبلحًالمجتمع.
ًاإلسبلمي ًالمجتمع ًفي ًالمرأة ًشاركت ًفيًًكقد ًالصائبة ًبجيكدىا كأسيمت

ًالسياسية ًالقرارات ًالصحابيةًً؛صياغة ًمكقؼ ًذلؾ ًعمى ًدليؿ ًكخير ًكتعديميا، بؿ
ًق ًعمى ًاعترضت ًالتي ًالميكرًالجميمة ًتحديد ًبشأف ًالخطاب ًبف ًعمر ًالخميفة رار

ًيشمؿً ًفأصبح ًاالجتماعية ًالتغطية ًقانكف ًكراء ًكانتًسببا ًالتي ًكالصحابية فألغاه،
ًفيًالصفكؼًاألماميةً ًقكاتًالجيشًسكاء ًضمف ًالمسممة ًالمرأة ًنجد ًكما الرضيع.

ريضً،ًأكًخمؼًخطكطًالقتػاؿًفيًمجاؿًالتم(ٕ)كالصحابيةًالجميمةًنسيبةًبنتًكعب
ًأكًاإلسعافاتًاألكليةًكالتغذيةًكالسقي.

                                                           

 ً.ًُٕآيةسكرةًالتكبة،ًً(ًُ
ًدياجيرًالظبلـًً-وًكسمـًيصمىًاًعمً-(ًكافًالرسكؿًِ ًأحدًعندماًرألًنسيبةًاألنصاريةًتقاـك يـك

ًٖبشجاعةًيقكؿ:ً"ًماًالتفتًيميناًكالًشماالًإالًكجدتياًتقاتؿًدكنيً"ً.ًركاهًابفًًسعدًفيًالطبقاتًالكبرل،ًج
 موًباباًعنكنوًبػً"ًغزكًالنساءًكًقتاليفً"..ًكًقدًأكردًاإلماـًالبخارمًفيًتراجًَّّ،ًص
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ذاًانتقمناًإلىًمساىمةًالمرأةًفيًتنميةًالمجتمعًعبرًالمجالسًالنيابيةً،ًنجدً كا 
ًبٌناءةًفيًمجتمعياًكالًيككفًاإلسبلـًحجرًعثرةً ًقدًأسيمتًبأدكارًعديدة أفًالمرأة

ًًً.أمامياًفيًذلؾًكمو
" َقاَلْت َيا َأيَُّيا ً:لىانمؿ،ًقاؿًتعكقدًًمدحًالقرآفًالكريـًممكةًسبأًفىًسكرةًال

، فقد كانت (ٔ) (ٕٖ) ) اْلَمأَلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّىَٰ َتْشَيُدونِ 
 ممكة وكانت تستشير قوميا فى القرارات.

 
ثانيا: التحديات التي تعوق دور المرأة في التنمية البشرية في العالم 

 اإلسالمي:
 التحديات الجتماعية والثقافية: -ٔ

ًفيًً ًتؤثر ً ًقد ً ًالنامية ًالمجتمعات ًفي ًالسائدة ًكالعاداتًكالمفاىيـ ًالقيـ إف
إسياـًالمرأةًفيًالتنميةًالبشريةً،ًمثؿًظاىرةًالزكاجًالمبكرًمثبلن،ًكارتباطياًبالعاداتً
ًًك ًالجنسي، ًالمرىكفًبسمكؾًالمرأة ًمثؿًشرؼًاألسرة ًغيرًالصحيحة ىكًاالجتماعية

يؤثرًذلؾًسمبانًفيًالدكرًالمأمكؿًأفًتؤديوًالمرأةًفيًالحياةًاالجتماعيةًكاالقتصاديةً
عدادىفًكتأىيميفًبشكؿًجيدً،ًيلممجتمع؛ًفقدًييٍحرىٍمفًمفًإكماؿًتعم ميف،ًكتدريبيفًكا 

ًعدـً ًالسيئة ًالعادات ًكمف ًالبنية، ًضعاؼ ًأطفاؿ ًإلنجاب ًالمبكر ًحمميـ كيؤدل
ً ـًالمرأة.ياالىتماـًبتعم

 التحديات الخاصة باإلعداد العممي والتأىيل الميني لممرأة: -ٕ
مفًأبرزًالتحدياتًالتىًتكاجوًمشاركةًالمرأةًفىًالتنميةًظاىرةًاألمية،ًحيثً

ًتشكؿًتحديناًخطيراًفيًالعمؿًالتنمكمًحاضرناًكمستقببلن.
ًمفًبعضًالمشكبلتًالتيًتحكؿًًكما ،ً ًفيًالمجتمعاتًالنامية تعانيًالمرأة
ًالمساىمةًالفعالةًفيًدكفًتمك ينياًمفًالحصكؿًعمىًالمؤىؿًالعمميًالذمًيتيحًليا

ًباستكماؿً ًلبناتيا ًتسمح ًال ًقد ًاألسر ًبعض ًالمثاؿ، ًسبيؿ ًكعمى ًالتنمية، برامج

                                                           

 .ًِّسكرةًالنمؿ،ًاآلية(ًُ
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ًمكافًيتعم ًمف ًقريبة ًمدارس ًكجكد ًعدـ ًالسبب ًيككف ًفقد ًمختمفة، ًألسباب ميف
اث،ًأكًاقتناعًاألىؿًبعدـًاإلقامة،ًأكًقدًيككفًالسببًعدـًكجكدًمدرسةًخاصةًباإلن

ًيككفًالسببًعدـًتكافرً ًلمحصكؿًعمىًدرجةًأعمىًمفًالتعميـ،ًكربما حاجةًبناتيـ
ميفًفيًمدارسًأكًجامعاتًبعيدةًعفًأماكفًياإلمكانياتًالماديةًالتيًتتيحًلآلباءًتعم

ًاإلقامة.
ً

 التحديات الخاصة بإدماج المرأة في عممية اإلنتاج: -ٖ
ًالمًر ًأف ًفيو ًالشؾ ًنصؼمما ًفيًاليًأة ًمشاركتيا ًأف ًإال ًالمنتجة، ًالعاممة د

اتًاالقتصاديةًفيًالبمدافًالناميةًًقميمةًجدناًكيرجعًذلؾًإلىًعدةًعكامؿًترتبطًاليالفع
بالمتغيراتًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافيةًالسائدةًفيًتمؾًالمجتمعاتًكالتيًتحددً

قميديةًمثبلن،ًتنظرًإلىًالمرأةًعمىًمكاقؼًىذهًالمجتمعاتًمفًعمؿًالمرأةًفالثقافةًالت
ًفيًإحداثًالتنميةًإلىًجانبًالرجؿ،ً ًكتتجاىؿًقدراتيا ًأقؿًمكانةًًمفًالرجؿ، أنيا
كتحصرًعممياًفيًإطارًتربيةًاألبناءًكتدبيرًشئكفًالمنزؿ،ًكفيًنطاؽًأعماؿًمعينةً
محددةًإفًرغبتًأكًاضطرتًلمعمؿًخارجًالمنزؿ.ًإفًىذاًالمكقؼًمفًالمرأةًيحبطً

ًا ًكيحـر ًالجنسيف، ًبيف ًالتمييز ًكييعمؽ ًالمنتجة، ًالقكة ًميداف ًفي ًبالدخكؿ ندفاعيا
ًالمجتمعًمفًجزءًكبيرًمفًقكاهًالمنتجة،ًكيعرقؿًعمميةًالتنميةًالشاممة.

كتؤدمًأميةًالمرأةًدكرانًكبيرانًفيًجيمياًبحقكقياًكبكاجباتياًفيًالمشاركةًالفعالةً
ًكاالقتصاد ًاالجتماعية ًالمجتمع ًيعيؽًبنشاطات ًبدكره ًكىذا ًكالثقافية، ًكالسياسية ية

عمميةًإدماجًالمرأةًبالقكةًالمنتجة،ًكماًأفًعدـًاإلعدادًالعمميًكالمينيًلممرأةًيشكؿً
ًفرصًعمؿً ًإيجاد ًإمكانية ًكيقمؿًمف ًاإلنتاج، ًفيًعممية ًتعيؽًإدماجيا ًكأداة عقبة

ًمناسبةًلياًمماًيحكؿًدكفًتفعيؿًدكرىاًفيًعمميةًالبناءًكالتطكير.ً
ً

 التحديات الخاصة بتدني مشاركة المرأة في مواقع المسئولية واتخاذ القرار: -ٗ
إفًاستبعادًالمرأةًمفًالمشاركةًفيًاتخاذًالقرارًكتيميشًدكرىاًيبدأًمفًاألسرة،ً
خصكصانًإذاًكانتًتعتنؽًالقيـًكالعاداتًكالتقاليدًالمناصرةًلسمطةًالرجؿ،ًكالتيًكانتً

ًالفتاةًمفًفيًالسابؽًلياًدكرانًفيًشعًك رًالمرأةًبالظمـًكالحرمافًمفًالحقكؽ"ًإذًتحـر
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ًالمستقبؿً ًكالمباسًكزكج ًالتعميـ ًكنكع ًكثيرة ًأمكران ًكييفرضًعمىيا ًرأييا، ًعف التعبير
ًكزكاجًالقربي".

ًعمىً ًالممقاة ًالمسئكليات ًكضخامة ًالنساء ًبيف ًاألمية ًمعدؿ ًارتفاع ًأف كما
لمتقسيـًالتقميدمًلؤلدكارًعمىًأساسًعاتقيفًفيًغيابًالخدماتًالمساعدة،ًكتقبميفً

ًمختمؼً ًفي ًاالجتماعية ًكأدكارىف ًكعييف ًمستكم ًفي ًسمبان ًيؤثر ًذلؾ ًكؿ الجنس،
ًالمجاالتًكمنياًالمجاؿًالسياسيً.

ً
 التحديات الخاصة بالتمييز بين الجنسين: -٘

ًاإلنتاجً ًعممية ًفي ًفعاؿ ًبشكؿ ًالمرأة ًإدماج ًتكاجو ًالتي ًالتحديات مف
ًالتميي ًمجمؿًاالجتماعي ًيشمؿ ًبعضًالمجتمعاتًكالتمييز ًفي ًالرجؿ ًكبيف ًبينيا ز

ًاالجتماعية،ًكاالقتصادية،ًكالتعميمية،ًكالسياسية،ًكفرصًالعمؿ،ًكىذاً جكانبًالحياة
ًالتمييزً ًكىذا ًمجاالتيا، ًبكافة ًلممجتمع ًالتنمية ًعممية ًفي ًإسياميا ًعمى ًسمبنا يؤثر

مفًخبلؿًأسمكبًتنشئةًاألبناء،ًإذًيككفًمعًمراحؿًالحياةًالمبكرةًلئلنسافًفيًأسرتوً
تتعامؿًاالسرةًمعًأبنائياًالذككرًبطريقةًتختمؼًعفًتعاممياًمعًاإلناث،ًحيثًتختمؼً
ًنفسو،ً ًالمجتمع ًأخرلًفي ًإلى ًأسرة ًمف ًكربما ًآخر، ًإلى ًمجتمع ًمف ًالطريقة ىذه

ً.ًدًالسائدةًفيًىذهًالمجتمعاتيلاكيرجعًذلؾًإلىًتنكعًالثقافاتًكتبايفًالعاداتًكالتق
 التحديات اإلعالمية : -ٙ

يعتبرًاإلعبلـًالسمطةًالرابعةًفيًالدكؿًالحديثةًبعدًالسمطةًالتشريعيةًكالتنفيذيةً
ثارةً ًكا  ًكالفتنة ًاإلغراء ًرمز ًالمرأة ًفيًبعضًالدكؿًجعؿ ًإالًأفًاإلعبلـ كالقضائية،
ًبدالال تًالغرائزًسكاءًفيًاإلعبلـًالمرئيًأكًالمسمكعًأكًالمقركء،ًحيثًربطًالمرأة

ً.إعاقةًدكرىاًفيًتحقيؽًالتنميةًالشاممةًلممجتمعًًعمىالجنسًكاإلغراء،ًمماًانعكسً
ً
ً
ً
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فى إطار استراتيجية  التنمية  ا: تمكين المرأة فى المجتمع اإلسالمىثالثً 
 :مٖٕٓٓالمستدامة 

تيدؼًاستراتيجيةًالتنميةًالمستدامةًإلىًتمكيفًالمرأةًكتحقيؽًمشاركتياًالكاممةً
لتنمكيةًكتضافرًالجيكدًبيفًالجياتًالحككميةًكغيرًالحككميةًفىًتحقيؽًفىًالعمميةًا

ًىذهًاألىداؼًمفًخبلؿًماًيأتى:ً
 الحماية الجتماعية لممرأة : -ٔ

ً،ً كتككفًبالقضاءًعمىًالظكاىرًالسمبيةًالتىًتيددًحياتياًكسبلمتياًككرامتيا
ً ًفى ًبما ًالمجاالت، ًكافة ًفى ًالفعالة ًالمشاركة ًكبيف ًبينيا ًأشكاؿًكتحكؿ ًكافة ذلؾ

ًالعنؼًضدًالمرأةً،ًكحمايتياًمفًاألخطارًالبيئيةًكيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿًمايمى:ً
 ًًالتحرش ًضد ًالرادعة ًالقكانيف ًتفيعؿ ًخبلؿ ًمف ًالتحرش ًعمى القضاء

 كنشرًالشرطةًالنسائية.
 ًًقكانيف ًإصدار ًخبلؿ ًمف ًالمرأة ًالعنؼًضد ًأشكاؿ ًكافة ًعمى القضاء

ًا ًأشكاؿ ًمفًكافة ًالمرأة ًداعمةًحماية ًكخمؽًبيئة ًكتفعيميا، لعنؼًضدىا
 لممرأةًالمعنفة،ًكتنظيـًحمبلتًتكعيةًرافضةًلمعنؼًضدًالمرأة.

 ًةًلمرقابةًعمىًالمأذكنيفًالذيفًيلآمكافحةًالزكاجًالمبكرًمفًخبلؿًكضع
ًكتشجيعًاألسرًعمىًاستمرارًبناتيفًفىً يتحايمكفًعمىًالزكاجًالمبكرً،

 التعميـ.
 ًخ ًمف ًاإلناث ًختاف ًالختافًمناىضة ًتجـر ًالتى ًالتشريعات ًتفعيؿ بلؿ

 كتشديدًالعقكبةًعمىًاألطباء،ًكتكعيةًالمجتمعًبمخاطرىا.
 ًًلؤلسرة ًالفضمى ًالمصمحة ًيضمف ًبما ًالشخصية ًاألحكاؿ ًقكانيف تعديؿ

 كالطفؿًكتيسيرًحصكؿًالمرأةًعمىًحقكقياًكاممةًدكفًتأخير.
 لميمشةًمفًخبلؿًضمافًالحدًاألدنىًمفًالحياةًالكريمةًلممرأةًالفقيرةًكا

ًالفقيرةً ًالمرأة ًإلى ًككصكؿ ًالدعـ ًكرفع ًككرامة ًتكافؿ ًبرامج ًفى التكسع
 كالميمشةًً.
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 ًًاإلجراءات ًاتخاذ ًخبلؿ ًمف ًالمناخية ًالتغيرات ًتبعات ًمف ًالمرأة حماية
ًكتكعيتياً ًأنكاعيا ًبكافة ًالبيئية ًاألخطار ًمف ًالمرأة ًتحمى ًالتى كالتدابير

 لخدماتًالصحيةًلياً.بالحمايةًمفًىذهًاألخطاركتدعيـًا
 ًحمايةًالمرأةًفىًالحصكؿًعمىًالميراثًمفًخبلؿًكضعًالقكانيفًالتىًمف

ًالمكرثً ًكفاة ًعقب ًلمتركة ًاإلجبارل ًالتقسيـ ًضركرة ًالنصًعمى شأنيا
 مباشرةًكتقديـًالدعـًالقانكنىًلمساعدةًالمرأةًفىًالحصكؿًعمىًحقيا.

 التمكين الجتماعى لممراة :-ٕ
ًالتمكيفًاالجتم ًالمرأةًعمىًالحصكؿًعمىًحقكقياًيتـ اعىًمفًخبلؿًمساعدة

ًفىًالمجاالتًًالمختمفةً،ًكيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿًمايمىً:
 ًمراجعةًككضعًالقكانيفًكالتشريعاتًالتىًتضمفًتحقيؽًالعدالةًاالجتماعية

ًعمؿً ًفى ًكالتكسع ًالقكانيف ًبيذه ًكالتكعية ًالتمييز ًالفرصًكعدـ كتكافؤ
 .نكنيةًلممرأةمكاتبًلتقديـًالمساندةًالقا

 ًًىذه ًمف ًالمحركمة ًاألماكف ًفى ًخاصة ًاألسرة ًتنظيـ ًخدمات تكفير
 الخدماتً

 .ًالتكعيةًبخدماتًالصحةًاإلنجابيةًكتغييرًاالتجاىاتًنحكًاإلنجاب 
 ًًتقديـ ًخبلؿ ًمف ً ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكل ًكمف ًالمسنة ًالمرأة مساندة

 خدماتًرعايةًاجتماعيةًكصحيةًليفً.
 ًالسمبيةًالمرتبطةًبيفًمثؿًزكاجًالقاصراتًكالعنؼًالقضاءًعمىًالظكاىر

ًالمجتمعً ًفي ًالمدارس ًفى ًالتكسع ًخبلؿ ًمف ًاإلناث ًكأمية ًالمرأة ضد
 .كالفصؿًالكاحد

 التمكين القتصادى لممرأة : -ٖ
الًيمكفًتمكيفًالمرأةًاقتصاديناًإالًبتكسيعًخياراتًالعمؿًأمامياًكتحقيؽًتكافؤً

ًؿًماًيمىً:الفرص،ًكيتحقؽًىذاًاليدؼًمفًخبل
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 ًًالرسمى ًكغير ًالرسمى ًالقطاع ًفى ًالعاممة ًالمرأة ًإنتاجية ًكرفع مساندة
 كالزراعى.

 ةالتكسعًفىًتقديـًالخدماتًالمساندةًلممرأةًالعاممةًكضمافًبيئةًعمؿًآمن. 
 ًًكافة ًفى ًاالجتماعى ًلمنكع ًمستجيبة ًعمؿ ًكعبلقات ًقكانيف كضع

 القطاعات.
 ؿًعمىًفرصًالعمؿ.القضاءًعمىًالتمييزًضدًالمرأةًفىًالحصًك 
 .تشجيعًالمرأةًعمىًعمؿًمشركعاتًصغيرةًجديدةًتممكياًكتديرىا 
 ًًذكل ًكمف ًالميمشات ًالنساء ًذلؾ ًفى ًبما ًاإلناث ًقدرات ًكبناء التدريب

 االحتياجاتًالخاصة.
 ً.ًنشرًكتشجيعًثقافةًريادةًاألعماؿًبيفًالنساءًمعًتقديـًالدعـًالكامؿًليف
 ة المرأة فى مواقع السمطة  واتخاذ القرار:التمكين السياسى وتعزيز مشارك -ٗ

 ويتحقق ىذا اليدف من خالل ما يأتى:
 .ًزيادةًمشاركةًالمرأةًفىًاالنتخابات
 ً.الكصكؿًإلىًتمثيؿًنيابىًمتكازف 
 .أداءًمتميزًفىًالتشريعًكالرقابة 
 .عدـًالتمييزًفىًالتعييفًكالترقىًبالييئاتًالقضائية 
 ًبالييئاتًالقضائية.عدـًالتمييزًفىًالكظائؼًالقيادية 
 ًًفى ًالتكسع ًخبلؿ ًمف ًالتنفيذية ًالسمطة ًمكاقع ًفى ًقيادية ًمناصب اتخاذ

تكلىًالمرأةًلمنصبًكزيرًكمحافظًكنائبًمحافظ،ًكيتحقؽًذلؾًمفًخبلؿً
برامجًمتكاممةًإلعدادًالمرأةًالشابةًإلعدادىاًلتكلىًالمنصبًكتدريبياًعمىً

 القياـًبمياموً.
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 ًالمؤس ًاإلطار ًاستكماؿ ًمفًضركرة ًكذلؾ ًالمرأة ًلتمكيف ًكالتشريعى سى
خبلؿًاستكماؿًكحداتًتكافؤًالفرصًفىًالكزاراتًكالييئاتًالعامةًكقطاعً
األعماؿًكالمحمياتًكدعكةًالييئاتًالقضائيةًكالقطاعًالخاصًإلنشاءًمثؿً

ًىذهًالكحدات.
كيتطمبًتحقيؽًىذهًالمجاالتًتغييرًثقافةًالمجتمعًنحكًالمرأة،ًكمساندةًالمرأةًًً

ًالمرأة،ًًفى ًبدكر ًيتعمؽ ًفيما ًالدينى ًالفكر ًكتجديد ًالقانكنية، ًحقكقيا ًعمى الحصكؿ
ًالمكاطنةًكعدـًالتمييز.يككضعًمناىجًتعم ًميةًتكرسًمفيـك

ً
ً
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 المراجع:
ًًاستراتيجية التنمية المستدامة:ً-ُ ًمصر ًالمرأةًًََِّرؤية ًتمكيف )محكر

 .ًالمصرية(ً،ًكزارةًالتخطيط،ًاإلصدارًالحديث،ًتحتًالطبع
مياًكعبلقتياًباتخاذًالقرارًداخؿًاالسرةًيعمؿًالمرأةًكتعمًإيمان جعفر عبود:ً-ِ

فيًمدينةًدمشؽًكريفيا،ًدراسةًميدانية،ًرسالةًدكتكراهًغيرًمنشكرة،ًجامعةً
 .َُِٔدمشؽ،ً

،ً:ًالرؤيةًكمحاكرًالعمؿٖٕٓٓالستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ً-ّ
ً.َُِٕقكمىًلممرأةً،ًمارسًكلى؛ًالمجمسًالاألالطبعةً

المؤشراتًكاألبعادًالتنمكية،ًمجمةًجسرًالتنمية،ًالعددًًالثانىًًتمكين المرأة :ً-ْ
ً،ًالمعيدًالعربىًلمتخطيطًبالككيت،ًمكاضعًمتفرقة.ََِٖكالسبعكفً،ًإبريؿً

ًرضا عبدالرحمن العربيً-ٓ ًالمدني ًالمجتمع ًفي ًالمؤسسية ًالتنمية دراسةًً–:
ً.َُِْداب،ًجامعةًبنيا،ًاة،ًكميةًاآلحالة،ًرسالةًدكتكًر

:ًدكرًالمنظماتًاألىميةًفيًالتنميةًالمستدامةًبمركزًرضا عبدالرحمن العربيً-ٔ
ًمعيدً ًاالجتماعية، ًالدراسات ًقسـ ًماجستير، ًرسالة ًالقناطر، ًشبيف كمدينة

 .ًََُِالبحكثًكالدراساتًالعربية،ًجامعةًالدكؿًالعربية،ً
اعيًكالمكاطنةًكدكرًالمنظماتًغيرًالحككميةًفيًالنكعًاالجتمًشييدة الباز:ً-ٕ

دكؿًعربيةًمختارة،ًدراسةًحالةًجميكريةًمصرًالعربية،ًسمسمةًدراساتًعفً
،ًصًًََِٔ،ًاألمـًالمتحدة،ًنيكيكرؾ،ِّْالمرأةًالعربيةًفيًالتنمية،ًعددً

ً.ُُٗ-ُُٕصً
ةًكاإلعبلـ،ً:ًالمرأةًكالثقافة،ًتجربةًاإلمارات،ًدائرةًالثقافمحمد إبراىيم عايشً-ٖ

ًـ.َُِٕ،ًُالشارقة،ًط
:ًالمرأةًكالعمؿًالسياسي،ًالمعيدًالعالميًلمفكرًاإلسػبلمي،ًىبة رؤوف عزتً-ٗ

ًط ًاألمريكية، ًالمتحدة ًُالكاليات ًالتشريعًً،ـَُِٓ، ًخصائص ًعف نقبل
 ًاإلسبلميًفيًالسياسةًكالحكـًلفتحيًالدريني.

ًبيفًدينيً:يوسف الكتاني -َُ ًالمرأة ًبعنكاف" ًالرابطة،ًمحاضرة ًمجمة ًككاقعيا" ا
ًـً.َُِٔ،ًَْْالعددً
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 المبحث السادس
 اليجرة الدولية وأثرىا عمى التنمية في العالم اإلسالمي

 
 مقدمة:

أسيمتًاليجرةًالدكليةًفيًرسـًخريطةًتكزيعًالسكافًعمىًظيرًالبسيطةًكمفً
ًاًز ًأيضا ًخبلليا ًكمف ًكالفمسفات ًكاألفكار ًكاألدياف ًالثقافات ًانتقمت دىرتًخبلليا

اقتصادياتًالعديدًمفًالدكؿًمفًخبلؿًانتقاؿًالعمالةًمفًمناطؽًالفائضًالديمكجرافيً
إلىًمناطؽًالعجزًالديمكجرافيًمماًأدلًإلىًسدًالعجزًفيًعنصرًالعمؿًالذمًبدكنوً

ًالًتكتمؿًعمميةًإنتاجًالسمعًكالخدماتًكدكرافًعجمةًاالقتصاد.
يًالدكؿًالمرسمةًكالدكؿًالمستقبمةًاليجرةًالدكليةًفيًجيكدًالتنميةًفًكماًأسيمت

ً ًتمبية ًإلى ًفباإلضافة ًسكاء. ًحد ًاالاعمى ًالدكؿًحتياجات ًفي ًالعاممة ًلمقكل قتصاد
المستقبمة،ًكأسيمتًاليجرةًالدكلية،ًمفًخبلؿًتحكيبلتًالمياجريفًكالخبرةًالمنقكلةًمفً

ًبالًالتنميةخبلليـ،ًفيًدفعًجيكدً عديدًمفًفيًبمدافًاإلرساؿ،ًكتحفؿًأدبياتًاليجرة
النظرياتًالتيًتؤكدًعمىًالجانبًاإليجابيًلميجرةًكعبلقتياًاإليجابيةًبالتنميةًكأىميتياً
باعتبارىاًمكسبانًلممياجرًكبمدًالمنشأًكبمدًالميجر.ًإالًأنوًفيًذاتًالكقتًكمعًزيادةً

ًمثؿًًالمشكبلتالحراؾًالبشرمًظيرتًالعديدًمفً كالعكامؿًالسمبيةًالمرتبطةًباليجرة
ًال ًالنظاميةًقضايا ًغير ًكاليجرة ًالمياجريف ًكتيريب ًكالنزكح ًكالمجكء ًالقسرية يجرة

ً .كغيرىاكاالتجارًبالبشرًكىجرةًالعقكؿًكانتياؾًحقكؽًالمياجريفً
 

 :تعريف اليجرة
ًبشكؿً ًلميجرة ًكاألشمؿ ًالتعريؼًاألكسع ًلميجرة ًالدكلية ًتعريؼًالمنظمة يمثؿ

شخٍص يتنّقُل أو سبَق وأن  المياجر ىو أيُّ " ًعاـ.ًينصًذلؾًالتعريؼًعمىًأف:
تنّقل عبر الحدوِد الدولّية أو ضمن حدوِد الّدولة ذاتيا، بعيًدا عن محل إقامتِو 
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( ما إذا كان التنّقل ٕ( الوضع القانونّي لمشّخص، أو )ٔالُمعتاد، بغّض الّنظر عن )
 ."قامة( مّدة اإلٗ( األسباب التي أّدت إلى التنّقل، أو )ٖطوعيِّا أو قسريِّا، أو )

 
 :أنواع اليجرة

ًلمعاييرً ًاليجراتًطبقا ًمف ًأنكاع ًبعِّدة ًآنفا، ًالمذككر يرتبطًتعريؼًالمياجر،
ًمتعددةًعمىًالنحكًاآلتي:

ًأنواع اليجرة من حيث عبور الحدود الدولية:
 وىي نوعان:

ًكاليةًاليجرة الداخمية:  .ٔ ًأك ًمحافظة ً)مف ًآلخر ًمكاف ًمف ًاألفراد ًانتقاؿ كىي
الدكلةًالكاحدةًبغرضًاإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمةًكيندرجًًألخرل(ًداخؿًحدكد

ًالريؼً ًأبناء ًانتقاؿ ًأك ًالحضرية ًالريفية ًاليجرة ًاليجرات ًمف ًالنكع ًىذا تحت
 لئلقامةًفيًالمدف.ً

ًأخرلًبغرضًاليجرة الدولية/الخارجية:  .ٕ ًإلىًدكلة ًمفًدكلة كىيًانتقاؿًاألفراد
 اإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمة.

 :اليجرة طبقا لمدافع الرئيس لميجرة أنواع
 وىي نوعان:

ًإلىًاليجرة الطوعية/القتصادية:  -أ  ًمنطقة ًمف ًاليجرة ًعف ًيعبر ًمصطمح ىي
ًعمىًقراراتًالفردً أخرل،ًأكًمفًدكلةًإلىًأخرلًبكامؿًاإلرادةًكبشكؿًحرًبناءن

 نفسو.
ًكالصراعاتًاليجرة القسرية:  -ب  ًالحركب ًجراء ًعادة ًتنتج ًاضطرارية ًىجرة ىي

ًبسببًالس ًكأحيانا ًكالبراكيف ًالزالزؿ ًمثؿ ًطبيعية ًعكامؿ ًبسبب ًأك ياسية
ًتيسمىً ًحدثتًداخؿًنطاؽًالدكلةًالكاحدة المشركعاتًالتنمكيةًالكبرل،ًكىيًإذا

ذاًحدثتًدكلياًتسمىً"لجكء".  "نزكح"،ًكا 
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 :ا لمدة اإلقامةأنواع اليجرة طبقً 
ًبغرضًاإلقامةًااليجرة الدائمة أو شبو الدائمة )اليجرة الستيطانية(:  -أ  ليجرة

ًباليجرةً ًالنكع ًىذا ًكيسمى ًطكيمة ًلفترة ًاإلقامة ًأك ًالمقصد ًبمد ًفي ًدائـ بشكؿ
 االستيطانية.

ًالتيًينتكمًالقائماليجرة المؤقتة:  -ب  ًأخرلًإلىًبمدًًكىيًاليجرة ًمرة ًالعكدة فًبيا
 ةًلبمدافًالخميجًالعربي.اليالمنشأًأكًاليجرةًإلىًبمدًآخرًمثؿًاليجرةًالعم

كىيًحركةًمؤقتةًذاتًطابعًمتكررًعبرًالحدكدًالكطنيةًحيثًلدائرية: اليجرة ا -ج 
يياجرًاألشخاصًبشكؿًدائرمًبيفًبمدًالمنشأًكبمدًالمقصدًلفتراتًقدًتطكؿًكقدً

 تقصر.
كىيًترتبطًبمكاسـًمعينةًمثؿًىجرةًاأليدمًالعاممةًإلىًبمدافًاليجرة الموسمية:  -د 

ً ًلجني ًالزراعية ًالمحاصيؿ ًحصاد ًمكسـ ًفي ًمرةًمجاكرة ًالعكدة ًثـ المحصكؿ
 أخرلًإلىًبمدافًالمنشأًبعدًانتياءًمكسـًجنيًالمحاصيؿ.ً

ىذاًكقدًتحدثًاليجرةًالمكسميةًأيضاًداخؿًالبمدًالكاحدًلنفسًالغرضًكأحياناً
ًلبلصطياؼًأكًلمعمؿًفيًالمصايؼ.

 :ا لقانونية اليجرةأنواع اليجرة طبقً 
ًماتًالدخكؿًكاإلقامة.dتعؿكىيًالتيًتتـًمفًخبلؿًاتباعًاليجرة النظامية:  -أً
تباعًاإلجراءاتًالقانكنيةًاكىيًتعنيًدخكؿًدكلةوًماًبدكفًاليجرة غير النظامية:  -بً

 البلزمةًمثؿًالتسمؿًعبرًالحدكد.
 :دوافع/محركات اليجرة

ًتتعددًكتتشابؾًالعكامؿًالدافعةًلميجرةًعمىًالنحكًاآلتي:
 :أوًل: العوامل الديموجرافية/السكانية

لديمكجرافيًفيًبمدافًالمقصدًأحدًأىـًاألسبابًالتيًتخمؽًكتعززًيمثؿًالعجزًا
تياراتًاليجرةًلتمؾًالبمداف.ًكيحدثًالعجزًالديمكجرافيًعادةًبسببًانخفاضًمعدالتً
ًبسببًضعؼًالقاعدةً ًأك ًالغربية، ًالحاؿًفيًبمدافًأكركبا ًىك ًكما ًكالنمك الخصكبة
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ًبمتطمباتًالتكسعً ًعمىًالكفاء ًقدرتيا ًىكًالسكانيةًكعدـ فيًالنشاطًاالقتصادمًكما
ًالحاؿًفيًبمدافًالخميجًالعربيًالنفطية،ًماًيؤدمًلبلستعانةًبعمالةًكافدة.ً

كيمثؿًالفائضًالديمكجرافيًفيًبمدافًاإلرساؿًالكجوًاآلخرًلمعممةًكىكًماًيؤدمً
ًمعدالتً ًارتفاع ًالسكاني، ًلمفائض ًنظرا ًبالعمالة ًالمحمي ًالعمؿ ًسكؽ ًتشبع إلى

الحاؿًفيًمصرًكبنجبلديشًكاليندًكغيرىاًمفًالدكؿ،ًكبذلؾًتعتبرًًالبطالة،ًكماًىك
ًالديمكجرافياًعامبلنًميماًفيًتحديدًتدفقاتًاليجرةًكاتجاىاتيا.

 :ثانيًا: العوامل القتصادية
تيعٌدًالعكامؿًاالقتصاديةًمفًأىـًدكافعًاليجرة،ًإذًتدفعًباألشخاصًإلىًاليجرةً

ًأحكا ًعفًمصدرًرزؽًأفضؿًكتحسيف ًألسبابًاقتصاديةًبحثان ًاليجرة ًالمعيشية، ليـ
ًرساؿ.كىيًتسدًالعجزًفيًبمدافًالمقصد،ًكتخفيؼًالبطالةًفيًبمدافًاإل

 :ثالثًا: العوامل السياسية
ً ًالسياسيًأك ًلبلضطياد ًنتيجة ًبالمجكء ًعادة ًالسياسية ًالحركبترتبطًالعكامؿ

ًًاألىمية.
 :رابعًا: العوامل الجتماعية والثقافية

ً ًالعديد ًالدافعةًىناؾ ًالعكامؿ ًمف ًالتيًتعد ًاالجتماعية ًاألسبابًكالعكامؿ مف
تشمؿًالعكامؿًاالجتماعيةًأيضاًلجمعًً.لميجرةًمثؿًالٌديف،ًكالقكمٌية،ًكالمعرفة،ًكالمغة

ًالمقصد،ً ًبمد ًفي ًبالمياجر ًبالمحاؽ ًاألسرة ًأفراد ًلباقي ًبالسماح ًكذلؾ ًاأليسىر شمؿ
دًالمقصدًكتشابوًالعاداتًكالتقاليدًكاألنماطًكتشمؿًتمؾًالعكامؿًمعرفةًالمياجرًلمغةًبم
ًالثقافيةًبيفًبمدافًالمنشأًكبمدافًالمقصد.ً

  خامسًا: العوامل البيئية
ًالطبيعيةً ًالككارث ًعف ًالناجمة ًكاليجرات ًالمناخية ًاليجرات ًاألياـ ًىذه تكثر

 كاألعاصيرًكالبراكيف.ً
ً
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 :اليجرة الدولية في العالم اإلسالمي
ًا ًاليجرة ًحجـ ًارتفع ًمف ًالعالـ ًمستكل ًعمى ًعاـًًُّٕلدكلية ًمياجر مميكف

ماًيعادؿًًَُِٕكيمثؿًالمياجركفًعاـًًَُِٕمميكفًمياجرًعاـًًِٖٓإلىًًَََِ
ًابالمائةًمفًإجمالىًالسكافًعمىًمستكلًالعالـًكىكًماًيعنيًأفًىناؾًشخصًنًْ.ّ
لمياجريفًكالفرؽًبيفًا،ًشخصًعمىًمستكلًالعالـًييعدًُّمياجراًنًَّمفًبيفًكؿًًاكاحدًن

ًيبمغً مميكفًًٓ.ٗمفًبمدافًالعالـًاإلسبلميًكالمياجريفًإلىًبمدافًالعالـًاإلسبلمي،
مياجرًدكليًكىكًماًيعنيًأفًمفًيياجركفًمفًالعالـًاإلسبلميًأكثرًممفًيياجركفً

ًيإل ًبمقدار ًمياجرًٓ.ٗو ً)مميكف ًرقـ ًالجدكؿ ًكيبيف ًلممياجريفًُ، ًالمرسمة ًالدكؿ )
ًالسكاف ًإلىًعدد ًكيبيفًالجدكؿًرقـً)كنسبتيا ًالدكؿًاإلسبلميةًالمستقبمةًكنسبةًِ، )

ًالمياجريفًإلىًإجمالىًالسكاف.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 (ٔ) جدول رقم
 أىم الدول اإلسالمية المرسمة لممياجرين طبقا لمخزون اليجرة ونسبة المياجرين

 ٕٚٔٓإلى إجمالى السكان داخل الدولة 

نسبة المياجرين إلى إجمالى  ن من الدولةعدد المياجري السكان داخل الدولة الدولة
 السكان داخل الدولة

164,669,751ً7,499,919ً4.6ً بنجبلديش

 37.6 18,269,868ً6,864,445 سكرية

 3.0 197,015,955ً5,978,635 باكستاف

 13.6 35,530,081ً4,826,464 أفغانستاف

 1.6 263,991,379ً4,233,973 اندكنيسيا

 22.4 18,204,499ً4,074,446 كازاخستاف

 77.3 4,920,724ً3,803,893 فمسطيف

 4.2 80,745,020ً3,418,932 تركيا

 3.5 97,553,151ً3,412,957 مصر

 8.1 35,739,580ً2,898,721 المغرب

 6.2 31,910,641ً1,991,941 أكزباكستاف

ً)ًالمصدر: ًالمتحدة ًَُِٕاألمـ ًتنقيح ًالدكلييف: ًالمياجريف ًمخزكف ًفي ًاالتجاىات عاـً(
ً)قاعدةًبياناتًاألمـًالمتحدة(،ًاألمـًالمتحدة،ًنيكيكرؾ.ًَُِٕ

ًعفًًممحوظة ميمة: ًكبيرا ًاختبلفا ًتختمؼ ًقد ًبالجدكؿ ًاألرقاـ ًأف ًبالذكر جدير
ً ًالمياجريف، ًألعداد ًالتقديراتًالكطنية ًاالعتماد ًلمبياناتًحيثًتـ ًكاحد عمىًمصدر

ياديةًكباستخداـًنفسًالمنيجيةًكىكًاألمـًالمتحدةًحتىًيمكفًالمقارنةًبيفًالدكؿًبح
ًلكافةًالدكؿًفيًتقديرًأعدادًالمياجريف.
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(ٕ)جدول رقم   
 أىم الدول اإلسالمية المستقبمة لممياجرين طبقا لمخزون اليجرة ونسبة المياجرين

 ٕٚٔٓإلى إجمالى السكان 

 عدد المياجرين في الدولة الدولة
 نسبة المياجرين
 إلى إجمالى السكان

 37.0 12,185,284 ية السعوديةالمممكة العرب

 88.4 8,312,524 اإلمارات العربية المتحدة

 6.0 4,881,966 تركيا

 20.0 3,635,168 كازاخستان

 1.7 3,398,154 باكستان

 33.3 3,233,553 األردن

 75.5 3,123,431 الكويت

 8.5 2,703,629 زيااليم

 3.3 2,699,155 إيران

 9.0 2,197,152 ساحل العاج

ً)ًالمصدر: ًالمتحدة ًعاـًَُِٕاألمـ ًتنقيح ًالدكلييف: ًالمياجريف ًمخزكف ًفي ًاالتجاىات )
ً)قاعدةًبياناتًاألمـًالمتحدة(،ًاألمـًالمتحدة،ًنيكيكرؾ.ًَُِٕ

ًعفًًممحوظة ميمة: ًكبيرا ًاختبلفا ًتختمؼ ًقد ًبالجدكؿ ًاألرقاـ ًأف ًبالذكر جدير
ًاالعتم ًحيثًتـ ًالمياجريف، ًألعداد ًلمبياناتًالتقديراتًالكطنية ًكاحد ًعمىًمصدر اد

كىكًاألمـًالمتحدةًحتىًيمكفًالمقارنةًبيفًالدكؿًبحياديةًكباستخداـًنفسًالمنيجيةً
ًلكافةًالدكؿًفيًتقديرًأعدادًالمياجريف.
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 :بعض قضايا اليجرة في العالم اإلسالمي
ًنستعرضًىناًبإيجازًأىـًقضاياًاليجرةًفيًالعالـًاإلسبلميًعمىًالنحكًاآلتي:

 :كفاءات )نزيف العقول(ىجرة ال
ًالمرتبطةً ًالسمبية ًالظكاىر ًإحدل ًالعقكؿ ًنزيؼ ًأك ًالعقكؿ ًىجرة ًظاىرة تمثؿ
ًالنكعًمفًاليجرةًإلىًتفريغًالبمدافًالمرسمةًمفًكفاءاتياً باليجرةًالدكلية.ًكيؤدمًىذا
ًمفًخبلؿً ًالمرسمة ًالدكؿ ًفيًمكارد ًىدرنا ًالظاىرة ًتحدثًتمؾ ًكما ًكالمينية، العممية

ًمىًتعمىـًتمؾًالكفاءاتًكتدريبيا.اإلنفاؽًع
 :  اليجرة القسرية والمجوء والنزوح

ًالبلجئيفًعمىًمستكلًالعالـًحًك ًيتجاكزًعددًًًِٔالييبمغًعدد مميكفًالجئ.
البلجئيفًفيًبمدافًالعالـًاإلسبلميًنصؼًعددًالبلجئيفًفيًالعالـ،ًكيمثؿًالبلجئكفً

ًعدد ًبمغ ًحيث ًلبلجئيف ًالغالبة ًالنسبة ًكنصؼًالفمسطينيكف ًمبلييف ًخمسة ًقرابة ىـ
 (.ّمميكفًالجئًكتكزيعيـًمبيفًبالجدكؿًرقـً)
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 (ٖ) رقمجدول 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الالجئون الفمسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار،

Source: Calculated from: UNRWA (2019) UNRWA in Figures 2018-2019" 
UNRWA. 

انًفيًسكرياًإلىًفرارًمبلييفًالسكرييفًمفًمحاؿًإقامتيـًيلادفعًالصراعًالدائرًح
ًداخؿ ًأخرل ًأماكف ًإلى ًعددًًالمعتادة ًبمغ ًكقد ًالجكار. ًدكؿ ًإلى ًالمجكء ًأك سكريا

مميكفًالجئًكتكزيعيـًمبيفًًٔقرابةً فيًدكؿًالجكارًَُِٗالبلجئيفًالسكرييفًفيً
ً.(ْبالجدكؿًرقـً)

ً
ً
ً
ً
ً
 

 النسبة المئوية عدد الالجئين الدولة/المنطقة

 38.5 2,242,579 األردن

 8.7 475,075 سوريا

 10.4 560,139 لبنان

 17.0 864,465 قطاع غزة

 25.4 1,421,282 الضفة الغربية

 100.0 5,545,540 الجممة



~ 159 ~ 
 

 (ٗ) جدول رقم
 ٜٕٔٓالالجئون السوريون في دول الجوار، 

 النسبة المئوية عدد الالجئين الدولة/المنطقة

 64.7 3,639,284 تركيا

 16.5 926,717 لبنان

 11.7 660,330 األردن

 4.1 228,851 العراق

 2.3 131,433 مصر

 0.6 35,713 شمال أفريقيا

 100.0 5,622,328  الجممة

Source: UNHCR (2019): Inter-agency Information Sharing Portal: 
Syria Regional Refugee Response,ً
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 23.07.2016 

ًاإلسبلميً ًالعالـ ًبمداف ًتستضيؼ ًكفمسطيف، ًسكرية ًأزمتي ًإلى كباإلضافة
مبلييفًالبلجئيفًكالنازحيفًكماًىكًالحاؿًفيًتكنسًالتيًتستضيؼًأعداداًكبيرةًمفً

ًاال ًبعد ًالعربي.ًضطراالميبييف ًالربيع ًبثكرات ًيعرؼ ًما ًتمت ًالتي ًالسياسية بات
  لؼًالجئًمفًالركىينغاًالفاريفًمفًميانمار.ًإًَٔٓكتستضيؼًبنجبلديشًقرابةً

أماًإذاًتحدثناًعفًالنزكحًكيبلحظًأفًالسكداف،ًعمىًسبيؿًالمثاؿ،ًبياًأكثرًمفً
ؿًفيًسكريةًالتيًمميكنيًنازحًبسببًالحربًاألىميةًكالصراعاتًالداخمية.ًكذلؾًالحا

ًداخؿً ًأخرل ًمحافظات ًإلى ًالمعتادة ًإقامتيـ ًمقار ًمف ًمبلييف ًستة ًمف ًأكثر فر
األراضيًالسكرية.ًتنتشرًظاىرةًالنزكحًفيًالعالـًاإلسبلميًلتشمؿًالككنغكًكنيجيرياً

ًكالصكماؿًكباكستافًكالعراؽ.

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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 :اليجرة غير النظامية
يةًفيًدكؿًشماؿًأفريقيا،ًتنشطًشبكاتًتيريبًالمياجريفًكاليجرةًغيرًالنظام

ًتنشطًشبكاتًأخًر ًبيدؼًًلخاصةًفيًمصرًكليبياًكتكنسًكالمغرب،ًكما فيًتركيا
ًتيريبًالمياجريفًلبمدافًاالتحادًاألكركبي.

 :اليجرة وانتياكات حقوق اإلنسان
ًخاصةً ًالمياجريف، ًحقكؽ ًانتياكات ًتتزايد ًالدكلية ًاليجرة ًكتيرة ًتزايد مع

لذيفًالًيستطيعكفًعادةًالمطالبةًبحقكقيـًالتيًكفمتياًليـًالمياجريفًغيرًالنظامييفًا
القكانيفًكالمعاىداتًالدكلية،ًكماًيتعرضًالبلجئكفًلممارساتًقدًتتعارضًمعًالحمايةً
ًالمستقبمةً ًالدكؿ ًعمى ًيجب ًلذلؾ ًكالمعاىدات، ًالقكانيف ًتمؾ ًبحكـ ًليـ المكفكلة

ًال ًبالمنظكمة ًااللتزاـ ًعمى ًالعمؿ ًكالبلجئيف ًليـ،ًلممياجريف ًالمكفكلة ًالدكلية حمائية
ًالدكؿًالعمؿًعمىًسفً ًيجبًعمىًكافة ًإلىًالمعاىداتًكالمكاثيؽًالدكلية، باإلضافة
ًنطاؽً ًفي ًبالمقيميف ًالخاصة ًاإلنساف ًحفظًحقكؽ ًشأنيا ًمف ًالتي ًالكطنية القكانيف

ًكاليتياًبغضًالنظرًعفًالجنسية.
 :اليجرة والتنمية

ًالد ًاليجرة ًأف ًالقكؿًبشكؿًعاـ ًمفًخبلؿًيمكف ًالتنمية ًفيًجيكد ًتسيـ كلية
(ً ًكً)ُثبلثةًمحاكرًرئيسيةًىي: ًتحكيبلتًالمياجريفًألكطانيـًاألصمية، ًنقؿًِ( )

(ً ًك ًفيًبمدافًالميجرًلمكطفًاألـ، ًالتجارمًّالمعارؼًكالخبراتًالمكتسبة ًالتبادؿ )
ًكالمشاريعًاالستثماريةًالمشتركةًالتيًيؤسسياًالمياجركفًذلؾًكماًيمي:
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 تحويالت المياجرينأوًل: 

ًالتحكيبلتً ًأىمية تتمثؿ
لتنميةًفىًككنياًأحدًكأثرىاًعمىًا

ةًعمىًمستكلًاليأىـًالتدفقاتًالم
العالـًأجمع،ًحيثًقدًيفكؽًحجـً
تدفقاتًتحكيبلتًالمياجريفًحجـً
تدفقاتًالمعكناتًاألجنبية،ًكتأتىً
ًبعدً ًالحجـ ًحيث ًمف مباشرة

تدفقاتًاالستثمارًاألجنبيًالمباشر،ًكماًتمثؿًالتحكيبلتًإحدلًاألدكاتًالميمةًالتيً
مساىمةًإيجابيةًكفعالةًفىًتنميةًاقتصادياتًالبمدافًالمستقبمةًلياًإذاًيمكفًأفًتسيـً

ًىذاً ًأداء ًمف ًتمكنيا ًالتي ًالمحفزة ًالحككمية ًكالسياسات ًالمناسبة ًالبيئة ًتكافرت ما
ً ًالدكؿًالدكر، ًفي ًالكمي ًاالقتصاد ًمستكل ًعمى ًلمتحكيبلت ًاإليجابية ًاآلثار كمف

مساندةًميزافًالمدفكعاتًفيًتمؾًالدكؿ،ًكماًالمستقبمةًلياًالدكرًالميـًالذمًتمعبوًفيً
ًتمعبًالتحكيبلتًدكرانًميمانًفيًدعـًاحتياطاتًالنقدًاألجنبيًلمدكؿًالمستقبمةًليا.ً

أماًعفًاآلثارًالمتعمقةًباالقتصادًالجزئى،ًفإفًالتحكيبلتًتمعبًدكرانًميمانًفىً
ًلممياجريفًبماًيمكنيـًمفًالقياـًبمشركعا تًاقتصاديةًغالبانًتككيفًرأسًالماؿًالبلـز

ًتمكفً ًكما ًالتحكيبلت، ًىذه ًتتكاجد ًلـ ًما ًإلقامتيا ًليـ ًسانحة ًالفرصة ًتكف لـ
ـًيرتقاءًبمستكلًالمعيشةًكاإلنفاؽًعمىًخدماتًالتعمالتحكيبلتًحائزيياًكذكييـًمفًاال

كالصحةًكمكاجيةًالنفقاتًالجاريةًلؤلسرةًبشكؿًأفضؿًكأسرعًمقارنةًبالكضعًفىًحاؿً
ًيبلت.غيابًىذهًالتحًك

 

ً

ً

ً

ًأىـً ًأحد ًالمياجريف ًتحكيبلت تمثؿ
ةًعمىًمستكلًالعالـًأجمع،ًحيثًاليالتدفقاتًالم

ًحجـً ًالمياجريف ًتحكيبلت ًتدفقات ًحجـ يفكؽ
ًمفً ًمباشرة ًكتأتى ًاألجنبية، ًالمعكنات تدفقات
ًاألجنبيً ًاالستثمار ًتدفقات ًبعد ًالحجـ حيث

ًالمباشر.
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جديرًبالذكرًأفًأربعةًدكؿًمفًالدكؿًاألعضاءًفيًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً
تعدًمفًالدكؿًالعشرًالكبارًعمىًمستكلًالعالـًفيًحجـًتحكيبلتًالعامميفًبالخارجً
ًكباكستافًكبنجبلديش.ً ًالدكؿًىيًمصرًكنيجيريا ًىذه ًاألـ، ًلبمدانيـ مفًتمؾًالدكؿ

مميارًدكالرًأمريكيًمفًالعامميفًًٗ.ِٖقدرىاًًتحكيبلتًَُِٖاستقبمتًمصرًعاـً
مميارًدكالرًًّ.ِْالمصرييفًفيًالخارج،ًبينماًبمغتًتحكيبلتًالمغتربيفًالنيجيرييفً

ًالباكستانييفً ًبػًًُِأمريكيًكبمغتًتحكيبلتًالمغتربيف ًمقارنة ًأمريكي، مميارًدكالر
ًالخًٓ.ُٓ ًفي ًمغتربييا ًتحكيبلتًلبنجبلدشًمف ًأمريكي ًدكالر ًفيًنفسًمميار ارج
ًالعاـ.

 ثانيًا: نقل المعارف والخبرات

ًالمعرفةً ًنقؿ ًعمميات تعد
ًكاألفكارً ًكالخبرات كالميارات
ًدكؿً ًمف ًالمكتسبة كالثقافة
ًالميمةً ًالكسائؿ ًإحدل الميجر
ًمفً ًالمنشأ ًبمد الستفادة
ًتأثيرانً ًتؤثر ًكالتي المغتربيف،
إيجابيانًفىًرأسًالماؿًالبشرلًفىً

ًبمدافًالمنشأ.
 مشتركةثالثًا: التبادل التجاري والمشاريع الستثمارية ال

ًالمنشأ،ً ًالتنميةًفىًبمد أكدتًالدراساتًأفًقياـًبعضًالمياجريفًبدعـًجيكد
ًفىًمختمؼًالمجاالتً ًتطكعية ًبجيكد ًالقياـ ًأك ًفيو، ًبإقامةًمشركعاتًمتطكرة سكاء
يمثؿًحبلًِّكسطانًبيفًصعكبةًالعكدةًكالرغبةًفىًردًالجميؿًلبمدًالمنشأ.ًفتمؾًاألنشطةً

  ليجرةًالكفاءاتًكتسيـًجزئيان،ًفىًتحكيؿً"نزيؼًالعقكؿًتقمؿًمفًحدةًاآلثارًالسمبية
brain drain" ًإلىًكسبًليا،ًكماًتتيحًتمؾًاألنشطةًلممياجريفًدعـًجيكدًالتنمية

 فيًبمدًالمنشأًمفًناحية،ًمعًاالحتفاظًبمقرًإقامتيـًكترتيباتًحياتيـًفيًبمدًالمقصد.
 
 

ًالمعرفةً ًنقؿ ًعمى تختمؼًقدراتًالمياجريف
كالمياراتًكالخبراتًلبمدًالمنشأًباختبلؼًنكعيةًتمؾً
الخبراتًكمدلًتكافقياًمعًالخبراتًالمطمكبةًفيًبمدً
المنشأًككذلؾًمدلًجكدةًالقنكاتًالتيًتكفرىاًبمدافً

ًرات.المنشأًلتسييؿًنقؿًتمؾًالخب
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 :قائمة المراجع
 المراجع العربية:

ًتنقيحًًاالتجاىاتً:(ٕٚٔٓة )األمم المتحد -ُ فيًمخزكفًالمياجريفًالدكلييف:
 المتحدة(،ًاألمـًالمتحدة،ًنيكيكرؾ.ًاألمـ)قاعدةًبياناتًًَُِٕعاـً

(ً ًلميجرة ًالدكلية ًً:(َُِٖالمنظمة ًلعاـ ًفيًالعالـ ًالمنظمةًَُِٖتقريرًاليجرة ،
ًالدكليةًلميجرة،ًجنيؼ.

تًالدكليةًفيًالمنطقةًالعربية،ًالحراؾًالبشرمًكالعبلقاً:(ٕٕٔٓأيمن زىري )ً-ِ
ً.ُٖ-ٖٕ،ًص:ُٖٗالسياسةًالدكلية،ًالعددً

التقريرًاإلقميميًلميجرةًالدكليةًالعربية:ًاليجرةًً:(ٕٗٔٓأيمن زىري )محرر( ) -ّ
ً،ًجامعةًالدكؿًالعربيةًالقاىرة.الدكليةًكالتنمية

قامكسًمصطمحاتًاليجرةًلئلعبلـ:ًنسخةًً:(ٕٚٔٓالعمل الدولية ) منظمةً-ْ
ًالشرؽًاألكسط،ًالمكتبًاإلقميميًلمدكؿًالعربية،ًمنظمةًالعمؿًالدكلية،ًجنيؼ.

 المراجع األجنبية:
1- Docquier, F and H. Rapoport (2011) Globalization, Brain Drain and 

Development, Discussion Paper No. 5590, The Institute for the Study of 
Labor (IZA), Bonn. 

2- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (201ٗ). World Population Prospects: The 2019 Revision,ً
Population Division, United Nations, New York. 
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 المبحث األول
 صحة السكان

 
نتائجًصحةًمجمكعةًمفًاألشخاصًمتضمنةً عمىًأنيا: صحة السكان عيرِّفت

التيًتيدؼًإلىًتحسيفًصحةً الصحةًكىيًمقاربةً.جمكعةتكزعًىذهًالنتائجًخبلؿًالم
يمةًلتحقيؽًىذاًاليدؼ،ًكىيًتحقيؽًالعدالةًالصحيةًضمفًمىناؾًخطكةًًك السكاف.

 ىذهًالمجمكعاتًمفًالسكاف.
ًالسكافًأفًتخطك إلىًأبعدًمفًالتركيزًعمىًمستكلًالفردًفيًًكتسعىًصحة

مفًخبلؿًعرضًمجاؿًكاسعًلمعكامؿًالتيًتؤثرً الصحةًالعامةالسائدًًك الطبيًاالتجاه
ًفيًالصحةًعمىًمستكلًالسكافًمثؿًالبيئةًكالتركيبةًاالجتماعيةًكتكزيعًالمكارد.ً

العكامؿًاالجتماعيةًًكماًأفًالفكرةًالميمةًفيًصحةًالسكافًتتمثؿًفيًأىميةًً
ًلمصحة ًعمىً المحددة ًالصحية ًالطبًكالرعاية ًالذمًيمتمكو ًالنسبيًالصغير كالتأثير

ً"قدرةً ًبأنيا: ًعيرِّفتًالصحة ًالسكاف، ًنظرًصحة ًكجية ًكمف ًككؿ. ًالصحة تحسيف
ً."ستجابةًكالتحكـًبتحدياتًكتغيراتًالحياةالسكافًعمىًالتبلؤـًمعًاال

ًالمت ًالضغكط ًأف ًالعالـًكما ًمستكل ًعمى ًالصحية ًالرعاية ًأنظمة ًعمى زايدة
ًلمصحةً ًكالحكادثًالمتزايدة ًالسكانية، ًكالشيخكخة ًمعًاألمراضًالمزمنة، مكثقةًجيدنا،
العقمية،ًحيثًإفًالتقدـًفيًالطبًيحسفًالصحةًلعددًمتزايدًمفًالناس،ًكلكفًعدـً

ًكتيد ًالناسًسائدة. ًالتيًيتمقاىا ًالصحية ًفيًالرعاية ًإلىًالمساكاة ًالسكاف ؼًصحة
معالجةًأكجوًعدـًالمساكاةًىذهًمفًخبلؿًالعمؿًعمىًفيـًاحتياجاتًالرعايةًالصحيةً
ًكتكفيرًحمكؿً ًالصحية ًكتحسيفًنماذجًالرعاية لمجمكعاتًمفًالناسًبشكؿًأفضؿ،

 .مبتكرةًلتمبيةًاالحتياجاتًالصحيةًلمناس
ً

 دور التباين القتصادي وعالقتو بصحة السكان:
ًكعبلقتوً األكبئة عمماءًأظير ًاالقتصادم ًالتبايف ًبمكضكع ًمتزايدان اىتمامان

كالصحة،ً الحالةًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًبصحةًالسكافًحيثًيكجدًترابطًمتيفًبيف
نماًييدؼً ًالترابطًإلىًعدـًنزعًالفقراءًكحدىـًمفًاإلصابةًباألمراضًكا  كييدؼًىذا

ً ا ًبيفًالحالةًاالقتصاديةًأيضن إلىًتمتعًاآلخريفًبصحةًسميمة،ًكىناؾًعبلقةًمؤكدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ًالكبيرة ًاالقتصادية ًالمكارد ًبسبب ًالكفيات ًاالقتصاديةًً.كمعدؿ ًالحالة ًأف كما
ًاالقتصاديةً ًالمكارد ًفي ًالتحكـ ًعند ًخاصة ًالصحة ًعمى ًبقكة ًتؤثر كاالجتماعية

ًكالكصكؿًإلىًالرعايةًالصحية.ً
ًكالترابطًبيفًالحالةًاالجتماعيةًكأكدتًالعديدًمفً الدراساتًعمىًأفًالعبلقةً

ًإيجابيناً ًالصحة ًعمى ًتؤثر ًالتي ًالعادات ًعمى ًالسيطرة ًعند ًقكية ًتككف كالصحة
ًالرياضيةًمثؿ ًًالتماريف ًمثؿ: ًسمبينا ً التدخيفأك ًليحظ ًكما عبلكةًً-كشربًالكحكؿ.

ساعدًفيًإنقاصًإمكانيةًإصابةًيأفًأمًقدرًمفًاالىتماـًالطبيًسكؼًً-عمىًذلؾً
الشخصًباألمراضًمثؿ:ًالسكرًمفًالنمطًاألكؿًأكًالتيابًالمفاصؿ،ًكىماًشائعافً

 بيفًالسكافًذكمًالحالةًاالقتصاديةًاالجتماعيةًالمنخفضة.
ً

 أىمية برامج تنظيم األسرة:
ًمفً ًالعديد ًكتحقيؽ ًالسكاني، ًالنمك ًضبط ًإلى ًاألسرة ًتنظيـ ًبرامج تيدؼ

ًة:اليلمزاياًالتاألىداؼًكا
 حمايةًصحةًالسيداتًمفًخبلؿًإنقاصًمعدالتًالحمؿًالعاليًالخطكرة. (أً
ًالتزكيدً (بً ًخبلؿ ًمف ًاإليدز ًكمحاربة ًجنسينا ًاألمراضًالمنقكلة ًمف الكقاية

 بالمعمكمات،ًًكاالستشارةًمثؿ:ًاستخداـًكسائؿًتنظيـًاألسرة.
 إنقاصًعددًحاالتًإجياضًالحمؿًغيرًالمرغكبًفيو. (جً
المرأةًكزيادةًفرصياًفيًالتعمـًكالعمؿ،ًكدعـًمشاركتياًفيًًمساندةًحقكؽ (دً

 العمؿًالعاـ.
 ىػ(ًحمايةًالبيئةًمفًخبلؿًالتكازفًفيًالنمكًالسكاني.

 
 :(Population Health Management)إدارة صحة السكان 

ىيًمجمكعةًمتنكعةًمفًالتدخبلتًالفرديةًكالتنظيميةًكالثقافيةًتساعدًفيًتقميؿً
 راضًكاستخداـًالرعايةًالصحيةًلسمكؾًالسكاف".ًًاإلصابةًباألم

كتتميزًإدارةًصحةًالسكافًعفًإدارةًاألمراضًعفًطريؽًتضميفًالمزيدًمفً
الحاالتًالمرضيةًالمزمنة،ًكعفًطريؽًاستخداـً"نقطةًاتصاؿًكتنسيؽًكاحدة"،ًكتيعتبرً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86
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ًتشمؿً ًاألمراضًألنيا ًالسكافًأكسعًمفًإدارة ًصحة ًً-إدارة ا ًالً-أيضن عنايةً"إدارة
ًألكلئؾً ًالشخصية ًالصحة ًك"إدارة ًعمىًأعمىًمستكلًمفًالمخاطر"، ًلؤلفراد المركزة

 الذيفًيعانكفًمفًمستكياتًمنخفضةًمفًالمخاطرًالصحيةًالمتكقعة".
ً

 اإلدارة الفعالة لصحة السكان :
ً:ًوىي تتمثل في

 إنشاءًسجبلتًدقيقةًلممرضى. (أً
 تحديدًإسنادًالمريضًإلىًمقدـًالخدماتًالصحية. (بً
 حديدًالمؤشراتًبدقةًفيًسجبلتًالمريض.ت (جً
 رصدًكقياسًالحالةًاإلكمينيكيةًكالتكمفةًالمادية. (دً
 االلتزاـًبالبركتكككالتًكاإلرشاداتًاإلكمينيكيةًاألساسية. (قً
 الحصكؿًعمىًالبياناتًالخارجية. (كً
 التكاصؿًمعًالمرضى. (زً
 تثقيؼًالمرضىًكاالندماجًمعيـ. (حً
 .التنسيؽًالفعاؿًبيفًفريؽًالرعايةًكالمريض (طً
 تتبعًنتائجًالمسكحًالصحية. (مً

ًأىـً ًمف ًتيعد ًالتي ًالمرضى ًصحة ًتحسيف ًإلى ًالسكاف ًصحة ًإدارة كتيدؼ
ًمفً ًالكقاية ًتشمؿ ًالتي ًاألخرل ًلؤلىداؼ ًباإلضافة ًالمستدامة، ًالتنمية أىداؼ

 األمراض،ًكسدًفجكاتًالرعاية،ًكتقميؿًالتكاليؼًلمقدميًالخدمات.
المزيدًمفًالجيكدًنحكًتطكيرًخدماتًًكفيًالسنكاتًالقميمةًالماضية،ًتـًتكجيو

ًنسبةً ًفييا ًترتفع ًالتي ًالمناطؽ ًفي ًكالعياداتًالمجتمعية ًبيعد، ًعف ًالصحية الرعاية
ًرعايةً ًمنسؽ ًكأدكار ًأكلية، ًرعاية ًكأداة ًالطكارئ ًقسـ ًيستخدمكف ًالذيف السكاف

ًالمرضىًلتنسيؽًخدماتًالرعايةًالصحيةًعبرًسمسمةًالرعايةًالمستمرة.ًًً
ً
ً
ً
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 المبحث الثانى
 العوامل الجتماعية المؤثرة عمى صحة السكان

ًمنظمةً عرفت
ًالعالميةً الصحة

(WHO)ًلصحةًا
"حالة من ً:عمىًأنيا

اكتمال السالمة 
بدنًيا وعقمًيا 
واجتماعًيا  ل مجرد 
انعدام المرض أو 

ًأضيفتًالعجز".  كقد
ً لمتأكيدًًحية""الرو ليا

ًا ًأىمية إليمافًعمى
باًكالسبلمةًالنفسيةً

ًالذات.ًًًك ًعف الرضا
ًالتعريؼً ًىذا كييعىٍد
ًلمعمؿً ًحافز بمثابة
ًلتعزيزً المستمر
ًكاالرتقاءً الصحة

ًجميعً ًفي ًاالكتماؿ ًىدؼ ًإلى ًالكصكؿ ًسبيؿ ًفي ًكالمجتمع ًكاألسرة ًالفرد بصحة
مستكلًعاؿًمفًالجكدةًيمبيًًالجكانبًالصحيةًمعًتكفيرًسبؿًالكقايةًكالعبلجًعمى

 احتياجاتًاإلنسافًكيحقؽًتطمعاتو.
مفًالمحافظةًعمىًصحتيـًكعكاممياًكتعزيزًالصحةًىكًالذمًيمكفًاألشخاصً

كييدؼًتعزيزًالصحةًإلىًاالرتقاءًبصحةًً.الحاسمة،ًبماًيترتبًعميوًتحسيفًصحتيـ
مطًالصحيًالسميـًةًمفًخبلؿًاتباعًالنالياألفرادًفيًاتجاهًالكصكؿًإلىًالصحةًالمث

ًالذمًيكفرًمككناتًالحياةًالصحية.

 :مكونات الصحة
كتعنيًأفًجميعًأجيزةًالجسـًتعمؿًبكفاءةًًالصحة البدنية:

ًماًًك ًكىذا ًمنيا. ًلكؿ ًالفسيكلكجية ًلمكظائؼ ًطبقنا تكافؽ
 نقصدهًعادةًحيفًنقكؿً"ىذاًالشخصًيبدكًبصحةًجيدة".

تمثؿًتحقيؽًالتكازفًبيفًاإلنسافًًالصحة العقمية / النفسية:
كالمحيطًالذمًيعيشًفيوًكقدرتوًعمىًالتأقمـًمعًنفسوًكمعً

ًالغيرًكالتعامؿًمعًالضغكطًًكاألزمات.ً
ًكفيًًاعية:الصحة الجتم ًأسرة ًفي ًعضك ًىك ًإنساف كؿ

ًالظركؼً ًاالعتبار ًفي ًتأخذ ًاالجتماعية ًكالصحة مجتمع؛
ًعمىًالتعايشًكالتفاعؿً ًالفرد ًكقدرة ًكاالقتصادية االجتماعية
ًاالجتماعيًكأفًيككفًعضكناً ًالنظاـ ًفي ًكالمشاركة كالتأقمـ

 فاعؿًفيًالمجتمع.
اخميًتتمثؿًفيًضبطًالنفسًكالتماسؾًالدًالصحة الروحية:

لئلنسافًكالتزاموًباألسسًاألخبلقيةًفيًجميعًنكاحيًالحياة،ً
 كمفًثـًالتمتعًبالرضاًعفًالذاتًكراحةًالضمير.
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ًأصحاءً ًأفراد ًإلى ًتحتاج ًفالتنمية ًكالتنمية؛ ًالصحة ًبيف ًكثيؽ ًارتباط كىناؾ
ًتؤثرً ًالتنمية ًمقكمات ًأف ًكما ًباألمة؛ ًلمنيكض ًكالعمؿ ًالفكر ًتقديـ ًعمى قادريف

ً.باإليجابًأكًالسمبًعمىًالحالةًالصحيةًلمفردًكالمجتمعًكًالدكلة
الحؽًفيًالصحةًيشمؿًطائفةًعريضةًمفًحؽًمفًحقكؽًاإلنسافًًكالصحةً

ًلمناسًبأفًيعيشكاً ًالتيًتييئًالظركؼًالتيًتسمح ًكاالقتصادية العكامؿًاالجتماعية
ًفيً ًكالتصدمًلمعكامؿًالمؤثرة ًلمصحةً ًتشمؿًالمقكماتًاألساسية ًكما حياةًصحية،

ًالصحة.ً
 أوًل: مستويات الصحة:

لصحية،ًتتدرجًمفًالصحةًالمثاليةًإلىًتشخيصًىناؾًعدةًمستكياتًلمحالةًا
ً:المرض

ًإنسافًً:الصحة المثالية ًيكجد ًكال ًالسابؽ؛ ًالتعريؼ ًعمييا ًينطبؽ ًالتي كىي
مكتمؿًالصحةًمفًجميعًالنكاحيًكلكفًىناؾًدائمناًىدفناًلبلرتقاءًبالصحةًفيًسبيؿً

ًالكصكؿًإلىًالصحةًالمثالية.
ًمفًاألمراضًكلديوًمخزكفًمفًكىيًأفًيككفًالفردًخالً:الصحة اإليجابية يا

ًسكاءً ًخارجية ًلمؤثرات ًتعرضو ًعند ًصحية ًمشاكؿ ًبدكف ًيستمر ًبحيث المقاكمة
ًبيكلكجيةًأكًنفسيةًأكًاجتماعية.

ًمقاكمتوًً:الصحة السمبية ًكلكف ًاألمراض ًمف ًخاليا ًالفرد ًيككف ًأف كىي
ًلئلصابةًبياًضعيفةًفيقعًفريسةًلممرض،ًكىكًنكعاف:

ًالًمرض غير ظاىر: -أً ًاكتشافوًكىك ًيمكف ًكلكف ًالفرد ًمنو ًيشكك ًال ذم
ًبكاسطةًالكشؼًالطبيًكالتحاليؿ.

كفيوًيعرؼًالفردًأنوًمريضًكيككفًلوًشككلًمعينةًسكاءًًمرض ظاىر: -بً
 لجأًإلىًمقدميًالخدمةًلمحصكؿًعمىًالعبلجًأكًلـًيمجأ.

ً
ً
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 :ثانًيا: العوامل المؤثرة عمى الحالة الصحية
ًكالمجتمعات ًالمختمفةًًالمستكلًالصحيًلؤلفراد ًالعكامؿ ًبيف ًالتفاعؿ ًنتاج ىك

ًب ًخاصة ًعكامؿ ًكىي ًالسكاف؛ ًعمىًصحة ًتؤثر ًاإلنسافالتي ًاألمراض،، ًمسببات
ًكاألسرةًً،البيئةًك ًالفرد ًمستكل ًعمى ًكاالقتصادية ًاالجتماعية ًالعكامؿ ًإلى باإلضافة

ًكالمجتمعًكالدكلة.
 العوامل الخاصة باإلنسان:

ً. مثؿ:ًالسف،ًكالنكع،ًكالعكامؿًالكراثيةعكامؿًثابتةًغيرًقابمةًلمتغييرًً -

يقي اإلنسان من األمراض المعدية وغير المعدية واألمراض  نمط الحياة الصحية السميم
المزمنة واألمراض العقمية والمشكالت النفسية، ويساعده عمى التأقمم مع الضغوط 

 واألزمات والتفاعل اإليجابي مع المجتمع الذي يعيش فيو، لذا يجب:
 فاظ عمى السموك السميم واألخالق الفاضمةالح 
 .الحفاظ عمى المنزل الصحي والبيئة المجاورة وصحة البيئة 
 .الىتمام بالنظافة الشخصية وغسل األيدي ياستمرار 
 السمنة. الىتمام بالغذاء المتوازن لموقاية من أمراض نقص التغذية أو 
 .الىتمام بالمياقة البدنية والنشاط 
 مة النفســـية والـــتحكم فـــي النفعـــالت وتجنـــب الضـــغط العصـــبيالىتمـــام بالســـال 

 والتحمى باإليمان.
 .البتعاد عن العنف بجميع صوره 
  صــدرت فتــاوى   عـدم التــدخين بجميــع صــوره بمــا فــي ذلــك التــدخين الســمبي وقــد

 تحرمو.
  ــادي الممارســات الضــارة مثــل: )اإلدمــان والكحوليــات(، والممارســات الجنســية تف

 غير المشروعة
 .الوقاية من الحوادث مثل الحوادث المنزلية وحوادث الطرق 

 
  األخــذ بأســاليب الوقايــة مثــل: التطعــيم والكشــف المبكــر لألمــراض والتــردد عمــى
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ذهًيجبًالعمؿًعمىًتغييرىاًعكامؿًمتعمقةًبنمطًالحياةًكسمككياتًاألفرادًكىً -
ليتبعًاألفرادًالسمكؾًالسميـًلمحفاظًعمىًصحتيـًكصحةًأسرتيـًكصحةًالمجتمعًالذمً

 يعيشكفًفيو.ً
 مسببات األمراض:

ًىناؾًأمراضًمعديةًكأمراضًغيرًمعديةًكأمراضًمزمنة.
ًالبكتيريا،ًاألمراض المعدية: -ٔ الفطرياتً أك أكًالطفيميات، الفيركسات، أك تسببيا
ًلمميكركبًآلخر،ً شخص مف عدكاىا تنتقؿًك ًحامؿ  الحيكانات مف أك مريضًأك

ًغير بشكؿ إما كذلؾ لئلنساف، كالطيكر ًأك ًاألمراضًً.مباشر مباشر، ًأمثمة كمف
ًكالتيفكدً ًالمعكية ًكالنزالت ًكاإلسياؿ ًج ًب، ًأ، ًالفيركسي ًالكبدم ًاإللتياب المعدية

ًًًضًنقصًالمناعةًالمكتسبًكغيرىا.كالككليرا؛ًالتياباتًالجيازًالتنفسيًكالدرفًكمًر
ًبعضًالمكادًًألمراض غير المعدية:اً-ِ ًمف ًأك ًالتغذية ًزيادة ًنقصًأك ًمف تنشأ

مسبباتًكظيفيةًالكيمائيةًالتيًيتعرضًلياًاإلنسافًمفًالبيئةًأكًبيئةًالعمؿًأكًمفً
ًمثؿًاختبلؿًإفرازًالغددًالصماءًمفًاليرمكنات.ًكماًأفًىناؾًالمسبباتًالطبيعيةًمثؿ
عكامؿًالحرارةًكالبركدةًكالرطكبةًكاإلشعاعاتًكالكيرباءًأكمفًمسبباتًميكانيكيةًمثؿً
ًالنفسيةً ًالمسببات ًإلى ًباإلضافة ًكالحكادث. ًكالحرائؽ ًكالسيكؿ ًكالزالزؿ الفيضانات
كاالجتماعيةًالتيًينتجًعنياًأمراضًالضغطًالعصبيًكالنفسيًبسببًمشكبلتًالحياةً

ًع ًالناتجة ًكالمشكبلت ًباألمافًالحديثة ًالشعكر ًكعدـ ًكالمينية ًاألسرية ًاألعباء ف
ًكالطمأنينة.

ىيًأمراضًغيرًمعديةًمثؿًأمراضًالقمبًكاألكعيةًالدمكيةًًاألمراض المزمنة: -ٖ
كضغطًالدـًكالرئتيفًكالكبدًكالكمىًكأمراضًالسرطافًكمرضًالسكرًكىشاشةًالعظاـ؛ً

 الخدمات الصحية والستفادة من البرامج الصحية المتاحة.
 .توظيف التعميم في بناء الفرد واألسرة والمجتمع 
 رفاىــة مــى صــحة وســالمة جميــع أفرادىــا و ظ عتفعيــل بــرامج تنظــيم األســرة لمحفــا

 المجتمع.
  دارة المـــوارد المإلىـــة لألســـرة و تـــدبير شـــئون األســـرة والقتصـــاد المنزلـــي  تـــدبيروا 

الحتياجات في حـدود المـوارد المتاحـة مـع األخـذ فـي العتبـار األولويـات ووجـود 
 .بند لمطوارئ والترفيو
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البيئةًالمحيطة.ًكمفًأىـًكتنتجًمفًكجكدًعكامؿًخطكرةًفيًاإلنسافًكسمككياتوًكفيً
التدخيفًبأنكاعوًكقمةًالنشاطًالحركيًكاتباعًنظاـًغذاءًغيرًصحيًعكامؿًالخطكرة:ً

كعدـًتناكؿًكميةًكافيةًمفًالخضرًكالفاكيو،ًكتعاطيًالخمكرًباإلضافةًإلىًارتفاعً
ًمستكلً ًكارتفاع ًالدـ ًفي ًالسكر ًمستكل ًكارتفاع ًكالبدانة ًالكزف ًكزيادة ًالدـ ضغط

ا.الدىنياتً ًًفيًالدـًكالتيًتعتبرًفيًذاتياًمرضن
ً

 :ثالثًا: المحددات الجتماعية لمصحة
مفًالمؤكدًأفًاإلنسافًيتأثرًبالظركؼًالمجتمعيةًالتيًيكلدًبيا،ًكيعيشًحتىًً

ًأفًالخدماتًالطبيةًكحدىاًالًترقىًبمستكلًالصحةً نيايةًحياتو،ًكماًأنوًمفًالمعمـك
نماًتتأثرًبالمحدداتًاالجتماعيةًلم ًصحةًكمفًأىميا:كا 

ًفرصًالعمؿً تاحة ًكا  ًكالتعميـ، ًأفضؿ، ًمعيشة ًيكفر ًالذم ًاالقتصادم الكضع
ًالخدماتً ًكتقديـ ًكالخدماتًالعامة، ًالمرافؽ ًكتحسيف ًاألمراض، ًمف ًكالكقاية الكريـ،

ًالحككميةًبشكؿًكريـ،ًكتحقيؽًالعدالةًاالجتماعية.
ً

 رابًعا: وسائل تحقيق الصحة:
كيرتبطًالحؽًفيًالصحةًارتباطناًكثيقناًبإعماؿًًالصحةًحؽًمفًحقكؽًاإلنساف.

ًلحقكؽً ًالدكلية ًالكثائؽ ًفي ًيرد ًمثمما ًذلؾ، ًعمى ًكيعتمد ًاألخرل ًاإلنساف حقكؽ
ًكالكرامةًاإلنسانية،ً ًكالتعميـ، ًكالعمؿ، ًكالمسكف، ًالحؽًفيًالمأكؿ، ًفييا ًبما اإلنساف،

ً ًكالخصكصية، ًالتعذيب، ًكحظر ًكالمساكاة، ًالتمييز، ًكعدـ ًعمىًكالحياة، كالحصكؿ
ًً.المعمكماتًالصحية
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 م:ٖٕٓٓ -ٕ٘ٔٓ المستدامة أىداف األمم المتحدة لمتنمية

 مكان. كل في أشكالو بجميع الفقر عمى القضاء- ٔ

 الزراعة وتعزيز المحسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفير الجوع عمى القضاء- ٕ
 المستدامة.

 األعمار. جميع في ةوبالرفاىي صحية عيش بأنماط الجميع تمتع ضمان- ٖ

 مدى الحياة التعّمم فرص وتعزيز لمجميع والشامل المنصف الجيد التعميم ضمان- ٗ
 لمجميع.

 والفتيات. النساء كل وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق- ٘

دارتيا لمجميع الصحي الصرف وخدمات المياه توافر ضمان- ٙ  مستدامة. إدارة وا 

 الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات عمى ميسورة بتكمفة الجميع حصول ضمان- ٚ
 والمستدامة.

 الكاممة والمنتجة، والعمالة والمستدام، لمجميع والشامل المطرد القتصادي النمو تعزيز- ٛ
 لمجميع. الالئق العمل وتوفير

 الشامل لمجميع، المستدام التصنيع وتحفيز الصمود، عمى قادرة تحتية بنى إقامة- ٜ
 ر.البتكا وتشجيع

 بينيا. وفيما البمدان داخل المساواة انعدام من الحد- ٓٔ

 عمى الصمود وقادرة وآمنة لمجميع شاممة البشرية والمستوطنات المدن جعل- ٔٔ
 ومستدامة.

نتاج استيالك أنماط وجود ضمان- ٕٔ  مستدامة. وا 

 .**وآثاره المناخ لتغير لمتصدي عاجمة إجراءات اتخاذ- ٖٔ

 مستدام لتحقيق نحو عمى واستخداميا البحرية والموارد بحاروال المحيطات حفظ- ٗٔ
 المستدامة. التنمية
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ًأ ًمعظـًبمدافًالعالـًاإلسبلميًبجميعًمكاثيؽًحقكؽًاإلنسافًكماًتمتـز يضاًتمتـز
كًالمعدةًبكاسطةًاألمـًالمتحدةًًََِّبتحقيؽًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًبحمكؿًعاـً

 فيًماًالًيتعارضًمعًثكابتًاألديافًالسماكية.ًًَُِٓفيًعاـً
ًفيً ًتأخذ ًتداخبلت ًخبلؿ ًمف ًالصحة ًلتحقيؽ ًالمقترحات ًبعض ًيمي كفيما

ًاالعتبارًالعكامؿًاالجتماعيةًالتيًتؤثرًعمىًصحةًالسكاف:
ً
 ا: دمج الصحة في جميع السياسات:خامسً 

ًتتأثرً ًالصحة ًإف ًكحيث ًالمستدامة؛ ًالتنمية ًخطة ًصميـ ًمف ًالعامة الصحة
بالعديدًمفًالعكامؿًالتيًسبؽًذكرىاًفإفًاالرتقاءًبالصحةًيتطمبًالتعاكفًبيفًمختمؼً
ًعمىً ًالمؤثرة ًكالبيئية ًكاالقتصادية ًاالجتماعية ًالمسببات ًلمعالجة ًالمعنية القطاعات

ً.ةًكتفعيؿًالتكامؿًبيفًالقطاعاتًلتحقيؽًالعدالةًًاإلنصاؼًكالمنافعًالمشتركةالصح
 الخدمات الصحية: -ٔ
تطكيرًالنظاـًالصحيًكالتغطيةًالصحيةًالشاممةًبخدماتًتعزيزًالصحةًكالكقايةًً

ًكالعبلجًلجميعًأفرادًالشعبًمعًعدـًتحميميـًبأعباءًماليةًفيًالريؼًكالحضر.
ً

 نحو مستدام، عمى استخداميا وتعزيز وترميميا البرية اإليكولوجية النظم حماية- ٘ٔ
دارة  وعكس األراضي تدىور ووقف التصحر، ومكافحة مستدام، نحو عمى الغابات وا 
 .البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره،

 تحقيق التنمية أجل من أحد فييا ييمش ل مسالمة مجتمعات إقامة عمى التشجيع - ٙٔ
تاحة المستدامة،  فعالة مؤسسات وبناء العدالة، إلى الجميع وصول إمكانية وا 
 المستويات. جميع عمى لمجميع وشاممة لممساءلة وخاضعة

 المستدامة. التنمية قيقتح أجل من العالمية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز - ٚٔ

 الدولي المنتدى ىي المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية بأن التسميم مع  **
 .العالمي الصعيد عمى المناخ لتغير التصدي بشأن لمتفاوض الدولي الرئيسي والحكومي



~ 179 ~ 
 

 الغذاء والتغذية: -ٕ
تكفيرًالغذاءًالسميـًالذمًيحتاجوًالشعبًييعدًمفًالمسئكلياتًاألساسيةًلمدكلةًمماًً

ًيتطمبًتضافرًجيكدًالكزاراتًالمعنيةًبالغذاءًالسميـ.
 التعميم:  -ٖ
ًالصحيًً ًالسمكؾ ًعمى ًيؤثر ًما ًأىـ ًكمف ًالتنمية ًدعائـ ًأىـ ًمف ًكاحد التعميـ

ًاألساسي ًالتعميـ ًالشاممة ًاإلتاحة ًيجب ًلذا ًكالتثقيؼًًلئلنساف، ًكاإلناث لمذككر
ًاألميةً ًكمحك ًالتسرب ًكمنع ًكالمجتمع ًاألسرة شراؾ ًكا  ًالبدنية ًكالرعاية الصحي

ًكغيرًذلؾًمماًيتصؿًبالتعميـ.
 العمل: -ٗ

الحدًمفًالبطالةًكتكفيرًفرصًالعمؿًكالتدريبًكدعـًالمشركعاتًالصغيرةًإلعدادً
طيةًالضمافًاالجتماعيًاألفرادًكتأىيميـًلبللتحاؽًبأعماؿًمناسبة،ًكماًيجبًتغ

ًمفً ًلو ًكما ًالمجتمع ًكتطكر ًينعكسًعمىًنمك ًالكسبًبما ًعمى ًالقادريف لغير
ًتأثيرًإيجابيًعمىًالصحة.

 رعاية األبناء: -٘
أمًاالىتماـًبماًيرتقيًبصحتيـ،ًكينميًممكاتيـًالبدنيةًكالعقميةًكيرتقيًبسمككيـًً

ً.القكيـًمعًعدـًالتمييزًبيفًاألبناء
 بعد األخالقي والثقافي واإلعالمي:الىتمام بال -ٙ
ًالسماكية.ًً ًباألدياف ًكالتمسؾ ًالحميدة ًباألخبلؽ ًكالتحمي ًالقيـ ًترسيخ يعني

ًليككفً ًاإلعبلـ ًكتطكير ًلمسمبيات ًالتصدم ًمع ًاإليجابية ًالثقافية كالمكركثات
ًكالسمككياتًالخاطئةً ًالمعمكاتًالمغمكطة ًكمكافحة ًلممعمكماتًالصحيحة مصدرنا

ًالرقاب ًالتكاصؿًكتفعيؿ ًأنشطة ًذلؾ ًفي ًبما ًاإلعبلـ ًكسائؿ ًجميع ًعمى ة
تكفيرًخدماتًالتركيحًكالترفيوًالمناسبة،ًكتكفيرًاألنشطةًالمجتمعيةًاالجتماعيًًك

ًالمختمفةًالتيًترتقيًباإلنسافًكخصائصو.
ً
ً
ً
ً
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 المراجع العربية:
 جانيرك، دم ريكإعبلفًريكًالسياسيًبشأفًالمحدداتًاالجتماعيةًلمصحة.ً -

ً.َُُِ أكتكبر /األكؿ تشريف 11 ،البرازيؿ
 التنمية خطة :عالمنا تحكيؿ الجمعيةًالعامةًلؤلمـًالمتحدة؛ًالدكرةًالسبعكف.ً -

 العكامؿًالمؤثرةًعمىًالصحةًالعامة،ًََِّ لعاـ المستدامة

https://uomustansiriyah.edu.iq/…/12_2017_04_05!01_22_13_PM
. JULY 24, 2019 

المجنةًالمعنيةًبالحقكؽًاالقتصاديةًكاالجتماعيةًكالثقافيةًالدكرةًالثانيةًكالعشركفً -
 :ُْ(،ًالتعميؽًالعاـًرقـًَََِ)

 (ُِالحؽًفيًالتمتعًبأعمىًمستكلًمفًالصحةًيمكفًبمكغوً)المادةً

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html  JULY 24, 2019 
المكتبًاإلقميميًلشرؽًالمتكسطً"أداةًالرصدًالذاتيًلممبادراتًالمجتمعية"ً -

ََِٗ.ً
 "ََِّ"إستراتيجيةًالتنميةًالمستدامة:ًرؤيةًمصرًكزارةًالتخطيطًالمصرية:ً -

 
 المراجع األجنبية:

1- About social determinants of health 
Accessed  July 30, 2019 

Accessed July 26, 2019 

Accessed July 26, 2019 
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 المبحث الثالث
 أثر البيئة والتصنيع عمى صحة السكان

 :البيئة وصحة السكان
التعريف بالبيئة ومكوناتيا وأىمية رصد 

  تغيراتيا:
يعيشًاإلنسافًفىًثبلثةًأنظمةًأساسيةً
ًالمصنكعً ًكالمحيط ًالحيكل ًالمحيط كىى

ًً-كالمحيطًاالجتماعىً:
ًالطبقاتًً-ُ ًمف ًالحيكل ًالمحيط يتككف

ًالي ًمف ًالغازل(ًالسفمى ً)الغبلؼ كاء
كالطبقاتًالسطحيةًمفًاألرضًكالغبلؼً

ًيعيشًفيوًً–المائىً ًالذل ًاإلطار كىك
ًالحيةً ًالكائنات ًأك ًالحيكاف ًأك اإلنساف

ًكالذلًيمارسًفيوًاإلنسافًنشاطوًالصناعىًكالزراعىًكاالقتصادلًكاالجتماعى.
قامتوًفىًحيزًالمحيطًالحً-ِ يكلً)القرلًالمحيطًالمصنكعًىكًمفًصنعًاإلنسافًكا 

كالمدفًكالمزارعًكالمصانعًكشبكاتًالمكاصبلتًكالرلًكالصرؼًكمراكزًالطاقة(ً
 كىىًمثؿًالنظـًالزراعيةًتخضعًلمؤثراتًطبيعيةًمثؿًالمناخ.

ًبيفًً-ّ ًكالعبلقات ًاإلنساف ًأقاميا ًالتى ًالمؤسسات ًفيك ًاالجتماعى: ًالمحيط أما
 البشر.

تكشاؼًكؿًماًحكلو،ًكباعتبارهًكاإلنسافًبطبيعتوًشغكؼًبالمعرفةًكالبحثًكاس
ًكالتعرؼًعمىًماً ًعمؿًعمىًدراستيا ًعميو ًكبناء ًكيتأثر، ًفييا ًيؤثر ًمفًالبيئة جزءنا

ظيرًمصطمحً"عمـًالبيئة"ًكىكًمصطمحًًُٖٔٔتخفيوًمفًعمكـًكأسرار،ًكفىًعاـً
 ابتكرهًالعالـًاأللمانىًأرنستًىيكؿًحيثًأكضحًأفًعمـًالبيئةًىك:ً

 اليىم العبلوً للجيئة

 يىًيه 5

تحتفم اْليى انًتحذة سُىًَب بهزا 

انُىو وتذعى انذول اْلعضبء 

ً نَلحتفبل به ويجتًعهب انًذَ

يٍ أجم صَبدة انىعً انبُئً، 

ويٍ أجم تقُُى اإلَجبصاث فً 

يجبل تُفُز انسُبسبث وانبشايج 

انبُئُت وإعبدة هُكهتهب إرا يب 

 استهضو اْليش.

 



~ 183 ~ 
 

ًبدًرً ًييتـ ًالذل ًالعمـ ًفيو،ً" ًتعيش ًالذل ًبالكسط ًالحية ًالكائنات ًعبلقة اسة
كتغذيتياًكطرؽًمعيشتياًكأماكفًتكاجدىاًككذلؾًدراسةًالمناخًكالخصائصًالفيزيائيةً

ًكالكيميائيةًلمككناتًالنظاـًسكاءًأكافًإنسانناًأكًجمادناًأكًحيكاف".
ًبالتركيزً ًالبيئة ًدراسة ًيمكف ًأساسييف:ً كألغراضًالبحثًالعممى عمىًشقيف

ًكىماًالبيئةًالطبيعيةًكالبيئةًالمشيدة.
ًالتركيزًعمىًمككناتًالنظاـًالبيئىًالتىًالًدخؿًً فالبيئةًالطبيعيةًيقصدًبيا

لئلنسافًفىًكجكدىاًبؿًيستخدمياًأكًيتأثرًبياًفقطًمثؿًالمعادفًكالبحارًكالصحارلً
ًكالضغطًكالحرارةًكالنباتاتًكالحيكانات.

تركيزًعمىًمككناتًالنظاـًالبيئىًالذلًيككفًأماًالبيئةًالمشيدةًفيقصدًبياًالً
ًالسكنيةً ًكالمناطؽ ًكالمشيدة ًكالمبانى ًالمصانع ًمثؿ ًكجكدىا ًفى ًدكر لئلنساف

 كاستعماالتًجميعًالمككناتًالطبيعيةًلمنظاـ.
تم تقسيم عناصر  )ٔ)وبناء عمى توصيات مؤتمر األمم المتحدة األول لمبيئة 

 البيئة إلى ثالثة عناصر أساسية :
ًيعيشًمفًًالبيئة الطبيعية: -ٔ ًكاليابسًكما ًالغبلؼًالجكلًكالماء ًمف ًتشممو بما

ًكائناتًحيةًمفًنباتًكحيكاف.
ًكتختصًفقطًبالمككفًًالبيئة البيولوجية: -ٕ ًالطبيعية ًالبيئة ًمف كىىًبمثابةًجزء

 الحيكل.
ًمفًًالبيئة الجتماعية: -ٖ ًكغيره ًاإلنساف ًبيف ًكالتفاعبلت ًالعبلقات ًعمى كتركز

ئناتًكقدًتككفًتمؾًلعبلقةًبيفًمجمكعةًمفًالبشرًفتتككفًالجماعاتًالبشريةًالكا
 ثـًالمجتمعاتًفالبمدافًفالعالـ.

كلماًكافًاإلنسافًيعيشًداخؿًالنظاـًالبيئىًكلماًكانتًالبيئةًىىًاإلطارًالذلً
يعيشًبداخموًكيتأثرًبوًكيؤثرًًفيوًفإفًأىـًكاجباتوًنحكًالبيئةًىىًالحفاظًعميياًكفيـً

اًكمحاكلةًتكحيدًالجيكدًلحمايتيا.ال ًنظاـًالبيئىًفيمناًصحيحن
 

                                                           
ً.ـُِٕٗاـًستكيكلـًبالسكيدًع(ًعيقدًفيًاًُ
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  :أوًل: التعريف بالبيئة والنظام البيئي
البيئةًىىًاإلطارًالمحيطًباإلنسافًكالذلًيشمؿًكافةًالجكانبًالماديةًكغيرًً

المادية،ًالبشريةًمنياًكغيرًالبشرية،ًفالبيئةًتعنىًكؿًماًىكًخارجًعفًكيافًاإلنسافً
طًبوًمفًمكجكدات،ًفاليكاءًالذلًيتنفسوًاإلنسافًكالماءًالذلًيشرًبو،ًككؿًماًيحي

كاألرضًالتىًيسكفًعميياًكيزرعيا،ًكماًيحيطًبوًمفًكائناتًحيةًأكًمفًجمادًىىً
عناصرًالبيئةًالتىًيعيشًفيياًكالتىًتعتبرًاإلطارًالذلًيمارسًفيوًحياتوًكنشاطاتوً

ًالمختمفة.
 بأنيا: ىذا ويعرف القانون المصرى البيئة 

"ًالمحيطًالحيكلًالذلًيشمؿًالكائناتًالحيةًكماًيحتكيوًمفًمكادًكماًيحيطًبياً
ًمفًىكاءًكماءًكتربةًكماًيقيموًاإلنسافًمفًمنشآت".

 النظام البيئى : -ٔ
ًكائناتًحيةًً ًمف ًطبيعية ًمنطقة ًتحتكيو ًما ًكؿ :ً ًبأنو ًالبيئى يعرؼًالنظاـ

ًكمعً ا ًبعضن ًتتفاعؿًمعًبعضيا ًغيرًحية ًفداخؿًكؿًنظاـًكمكارد ًكبناءًعميو البيئة
ًبيئىًكائناتًغيرًحيةًككائناتًحيةًكىىًتنقسـًإلىً:

 ًًغير ًمكاد ًمف ًبنفسيا ًغذائيا ًبناء ًتستطيع ًكالتى ًالتغذية: ًذاتية كائنات
ًعضكيةًبسيطةًمفًخبلؿًعممياتًالبناءًالضكئىًمثؿًالنباتات.

 ًبنفسياًسكاءًتمؾًًكائناتًغيرًذاتيةًالتغذية:ًكالتىًالًتستطيعًتككيفًغذائيا
ًمثؿً ًمحممة ًكائنات ًأك ًكالحيكانات ًالعشب ًآكبلت ًمثؿ ًالمستيمكة الكائنات

 الفطريات.
 

 مكونات النظام البيئى: -أ 
 يتكون النظام البيئى من : 

ًكائناتًطبيعيةًغيرًحيكية:ًتشمؿًاألرضًبتضاريسياًكالتربةًكالمناخًبعناصره.ً-ُ
ًلً-ِ ًالمنتجة ًالكائنات ًتشمؿ ًحيكية: ًالغذاءًكائنات ًكمستيمكي ًكالنباتات، مغذاء

 كالحيكافًكاإلنساف.
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كائناتًمحممةً:ًمثؿًالبكتيرياًكالفطرياتًكىىًتتخذًمفًجساـًالنباتاتًكاإلنسافًً-ّ
 غذاءًلياًفتحممياًكتعكدًبياًمرةًأخرلًإلىًالتربة.

ً
 خصائص النظام البيئى : -ب 

ءًكانتًالفيزيائيةًبتعددًمككناتوًسكاً–كماًسبؽًالذكرًً–يتميزًالنظاـًالبيئىًً
كالكيميائيةًأكًالحيةًالمنتجةًكالمستيمكةًأكًالمحممةًكتعمؿًجميعياًفىًتفاعؿًمستمرً

اًكلعؿًمفًأىـًخصائصًىذاًالنظاـً: ًمعًبعضياًبعضن
 ً.ًتكاجدًمككناتًالنظاـًالبيئىًكىذاًأمرًضركرلًالستمراريةًالحياة
 ً،ًالبيئى ًالنظاـ ًداخؿ ًالمعقدة ًالعبلقات ًمف ًشبكة ًالعكامؿًًتكاجد ًإحدل كىذه

األساسيةًفىًسبلمةًكاتزافًالنظاـًالبيئىًكقدرتوًعمىًالعكدةًإلىًالتكازفًإذاًحدثتً
 متغيراتًبيئيةًبسببًتعددًاألنكاعًالمككنةًليذاًالنظاـًكعبلقتياًالتبادلية.

 تعريف التنمية المستدامة : -ٔ
ًعرفتًاألمـًالمتحدةًالتنميةًالمستدامةًعمىًأنيا:ً

التىًتفىًباحتياجاتًالحاضرًدكفًالمساسًبقدرةًاألجياؿًالمقبمةًعمىً"ًالتنميةً
الكفاءًباحتياجتياً"ًكقدًكردًىذاًالتعريؼًفىًكثيقةًالمجنةًالمعنيةًبالبيئةًكالتنميةًفىً

تحتًعنكافً"ًمفًكككبًكاحدًإلىًعالـًكاحدً"ًكيبلحظًأفًتعريؼًاألمـًًُٕٖٗعاـً
ًمىًنقطتيفًىامتيف:المتحدةًىكًتعريؼًمكجزًكمبسطًكقدًركزًع

ًفيجبًًًالنقطة األولى : ًباحتياجاتًالحاضر، ًتفى ًبأنيا ًىدؼًلمتنمية كضع
أفًيتخذًاإلنسافًمفًالكسائؿًكاألساليبًكأفًيبذؿًأقصىًالفكرًكالجيدًبماًيمكفًمفً
حسفًاستغبلؿًالمكاردًالبيئيةًكذلؾًإلحداثًتقدـًكارتقاءًفىًجميعًنكاحىًحياتو،ًبماً

ًيحقؽًاحتياجاتو.
ًمراعاةً نقطة الثانية:ال ًفى ًكيتمثؿ ًاليدؼ ًىذا ًلتحقيؽ ًميـ ًشرط كضع

ًالتنميةً ًإحداث ًفى ًالعناف ًنفسو ًإلى ًاإلنساف ًيطمؽ ًأف ًيجب ًفبل ًالقادمة، األجياؿ
لتحقيؽًآمالوًكطمكحاتوًكيجكرًعمىًحؽًاألجياؿًالقادمةًفىًالمكاردًالبيئية،ًكينظرً

ً.ليذاًالشرطًباعتبارهً"ًالبعدًاألخبلقىًلمتنمية"
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 ثانًيا: البيئة واإلنسان:
اإلنسافًىكًأحدًأىـًمككناتًالنظاـًالبيئىًكمنذًكجكدهًعمىًاألرضًكىكًيتأثرً
كيؤثرًفىًالبيئةًالمحيطةً...ًكلقدًحاكؿًاإلنسافًفىًسعيوًلمحياةًاستغبلؿًمساحاتً
ًزراعيةً ًأراضي ًإلى ًالطبيعية ًالغابات ًكتحكيؿ ًأخشابيا ًكقطع ًالكاسعة الغابات

ًاأل ًالحيكاناتًالستغبلؿًجمكدىا،ًكاستخداـ ًفىًقتؿ ًبدأ ًثـ ًكالمبيداتًالحشرية، سمدة
كماًأفًتدخؿًاإلنسافًفىًالغطاءًالنباتىًأدلًإلىًانقراضًأعدادًكبيرةًمفًالحيكاناتً
ًالمحافظةًعمىً ًأىمية ًاألخيرة ًأدرؾًاإلنسافًفىًالفترة ًكقد التىًكانتًتتغذلًعميو.

ً ًجزءنا ًباعتباره ًالتىًيعيشًفييا ًبماًالبيئة ًتمؾًالبيئة ًحماية ًكافًعميو ًثـ ًكمف منيا
ًتمكثياً ًأك ًتدىكرىا ًكمنع ًبيا، ًكاالرتقاء ًمككناتيا ًعمى ًالمحافظة ًمف ًذلؾ يشممو

ًكاإلقبلؿًمفًحدةًالتمكث.
 

 ثالثًا: المشكالت البيئة:
ً–كلؤلسؼًالشديدًً–تتعرضًالبيئةًلمعديدًمفًالمشكبلتًحيثًيمثؿًاإلنسافً

نتيجةًإلخبللوًبتكازفًالنظاـًالبيئىًإلىًجانبًالمشكبلتًالسببًالرئيسىًفىًمعظمياً
ً ...ً ًكالبراكيف ًالزالزؿ ًمثؿ ًفييا، ًلئلنساف ًدخؿ ًال ولعل من أىم المشكالت التى

ً:ًالبيئية
حيثًتمثؿًالزيادةًالمستمرةًفىًعددًالسكافًزيادةًفىًالضغطًًًالنمو السكانى: -ٔ

ًالبيئيةًالمتاحةًكخاصةًتمؾًالمكاردً ًالبتركؿ،ًعمىًالمكارد ًمثؿً: غيرًالمتجددة
ًالً ًكالتى ًالسكاف ًمف ًاليائمة ًاألعداد ًتمؾ ًاستيبلؾ ًمعدالت ًزيادة ًبجانب ىذا

ًتتبلءـًمعًمعدالتًاإلنتاجًمماًيتسببًفىًحدكثًالمجاعات.
يحتاجًالنظاـًالبيئىًالمتكازفًإلىًتكاجدًجميعًأنكاعًالكائناتًًالتنوع البيولوجى: -ٕ

ريةًكطيكرًكحيكناتًبريةًكمائية،ًكلكفًنظرانًلتدخؿًالحيةًمفًنباتاتًكأحياءًبح
حداثوًخمبلنًفىًىذاًالتكازفًفقدًانقرضتًالعديدًمفًتمؾًاألنكاع،ًبفعؿً اإلنسافًكا 
ًاإلنسافً ًيستخدميا ًكالمتفجراتًالتى ًالمبيداتًالحشرية ًكاستخداـ ًالجائر الصيد

ًالب ًالتنكع ًىناؾ ًيعد ًلـ ًعميو ًكبناء ًكالمعادف. ًالبتركؿ ًعف يكلكجىًلمكشؼ
ًالمطمكبًلممحافظةًعمىًالتكازفًالبيئى.



~ 187 ~ 
 

ًمكاردىاًًالعادات الخاطئة: -ٖ ًكاستغبلؿ ًمككناتًالبيئة ًمع ًالتعامؿ ًاإلنساف اعتاد
بطرؽًخاطئةًكمثاؿًذلؾًصيدًاألسماؾًباستخداـًأصابعًالديناميتًأكًالتخمصً

ًمفًنفاياتًالسففًكالمصانعًبإلقائياًفىًمياهًاألنيارًأكًالبحار.
يعتبرًالتمكثًىكًأىـًالمشكبلتًالبيئيةًعمىًاإلطبلؽً...ًكالتمكثًمفًًوث:التم -ٗ

المنظكرًالعممىًىكًإحداثًألًنكعًمفًالتغييرًفىًالبيئةًالمحيطةًباإلنسافًمماً
يؤدلًإلىًظيكرًبعضًالمكادًالتىًالًتتبلءـًمعًالكائناتًالحيةًكمفًثـًيحدثً

 خمؿًفىًالتكازفًالبيئى.
 

ًرابًعا: تموث البيئة:
ًيؤدلًبطريؽً ًقد ًمما ًخكاصًالبيئة ًفى ًتغيير ًأل ًنتيجة ًالبيئة ًتمكث يحدث
ًعمىً ًيؤثر ًأك ًالمنشآت ًأك ًالحية ًبالكائنات ًاإلضرار ًإلى ًمباشر ًغير ًأك مباشر

 .(ُ)ممارسةًاإلنسافًلحياتوًالطبيعية
 وتتعدد وتختمف أنواع ىذا التموث فيناك تموث اليواء والماء وتموث التربة:ً

يقصدًبتمكثًاليكاءًكجكدًمكادًضارةًداخؿًجزيئاتًاليكاءًالذلًًًتموث اليواء: -ٔ
ًيمحؽًالضررًبصحتوًبمعنىًأفًتمكثًاليكاءًيشمؿًكؿً ًاإلنسافًمما يستنشقو
تغييرًفىًخصائصًكمكاصفاتًاليكاءًالطبيعىًكيترتبًعميوًخطرًعمىًصحةً

ًلئلن ًالًدخؿ ًلعكامؿًطبيعية ًالتمكثًنتيجة ًكافًىذا ًكسكاء سافًاإلنسافًكالبيئة
فيياًأكًناتجًعفًنشاطًإنسانىًألًبفعؿًتدخؿًاإلنسافًمثؿًالضكضاءً...ًكبناءً

ً-عميوًتنقسـًممكثاتًاليكاءًإلى:
ً....ًكىذهًالًدخؿًلئلنسافًفيياًمثؿًاألتربةًكالعكاصؼ.ًمموثات طبيعية -أً
ًمثؿًًومموثات غير طبيعية أو صناعية -بً ًفييا ًكبير ًدكر ًلئلنساف ًكىذه ...

ً ًمف ًالمنبعثة ًالمزارعًالعكادـ ًنفايات ًحرؽ ًمف ًالمنبعثة ًكاألدخنة السيارات
 كالمنازؿًكخبلفو.

                                                           
ً.ُْٗٗلسنةًًْقانكفًرقـً(ًًُ
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كيحدثًىذاًالتمكثًنتيجةًإدخاؿًأيةًمكادًأكًطاقةًفىًالبيئةًالمائيةًًتموث المياه: -ٕ
....ًبطريقةًإراديةًأكًغيرًإراديةً...ًسكاءًبطريقةًمباشرةًأكًغيرًمباشرةًمماً

ةًعمىًالسكاءًأكًييددًصحةًاإلنسافًأكًينتجًعنوًضررًبالمكادًالحيةًكغيرًالحي
ًأكًيفسدً ًالسياحية ًاألسماؾًكاألنشطة ًفىًذلؾًحياة ًبما ًالمائية يعكؽًاألنشطة
ًالتمكثً ًيككف ًكقد ًاستعمالو ًيمكف ًال ًبحيث ًالبحار ًأك ًاألنيار ًمياه صبلحية
المائىًداخؿًالمياهًالعذبةًكىىًتمؾًالمياهًالتيًستخدمياًاإلنسافًبشكؿًمباشرً

ًالشرب ًخزاناتًًفى ًاستخداـ ًخبلؿ ًمف ًتتعرضًلمتمكث ًكالتى ًطعامو، عداد كا 
ًبالمياهًالعذبة،ًأكًإلقاءً المياه،ًأكًالتخمصًمفًمياهًالصرؼًالصحىًبتكصيميا
المخمفاتًالصناعيةًبدكفًمعالجتياًفىًالمياهًالعذبة.ًأكًيككفًالتمكثًداخؿًمياهً

بلؿًتناكلوًاألسماؾًالبحارًكالتىًيتعامؿًمعياًاإلنسافًبشكؿًغيرًمباشرًمفًخ
ًالنفطً ًإلى ًاألكلى ًالدرجة ًفى ًكالذلًيرجع ًتتعرضًلظركؼًتمكثًالبحار التى
المتسربًكالناتجًعفًحكادثًالسففًكالناقبلتًأكًناتجًعفًالمخمفاتًالتىًتمقيياً

 تمؾًالسففًأثناءًعبكرىا.
التربةًىىًمصدرًميـًمفًمصادرًالتغذيةًلئلنسافً...ًكتتعرضًتموث التربة:   -ٖ

ًالحشريةًا ًالمبيدات ًاستخداـ ًأىميا ًمف ًالتمكث ًمصادر ًمف ًلمعديد لتربة
كالكيماكياتًكماًتتأثرًبظاىرةًالتصحرًأكًنتيجةًلجكءًاإلنسافًإلىًتجريؼًالتربةً
كالتكسعًفىًبناءًالمساكف.ًبجانبًالتمكثًالناشىءًعفًدففًالنفاياتًسكاءًكانتً

ً ًباألسمحة ًالمرتبطة ًاإلشعاعية ًالنفايات ًأك ًبتكليدًقمامة ًالمرتبطة ًأك النككية
ًتؤثرًعمىً ًفىًالتربةًكمفًثـ ًتدففًتمؾًالنفاياتًاإلشعاعية ًحيثًقد الكيرباء،

ًالنباتاتًالتىًيتـًزراعتياًعمىًىذهًاألرضًالممكثة.
يقصدًبوًتشكيوًألًمنظرًتمتدًإليوًعيفًاإلنسافًأكًبمعنىًًًالتموث البصرى: -ٗ

ًأ ًكمف ًالجمالية، ًالمظاىر ًاختفاء ًىك ًاختفاءًآخر ًالتمكث ًىذا ًمظاىر ىـ
المساحاتًالخضراءًلتحؿًمحمياًمبافًمتبلصقة،ًباإلضافةًإلىًسكءًتخطيطًتمؾً
قامةًالمبانىًأماـًالمسطحاتًالمائيةًمباشرةً المساكفًكانتشارىاًفىًالمقابر،ًبؿًكا 

ًمماًالًيعطىًفرصةًلمتمتعًبمشاىدةًىذهًالمسطحات.
عىًتمؾًالضكضاءًالتىًأصبحثًأحدًأىـًيقصدًبالتمكثًالسمًًالتموث السمعى : -٘

ًالحديثةً ًكالتكنكلكجيا ًاآلالت ًاستخداـ ًمف ًعميو ًينطكل ًبما ًالتحضر، مظاىر
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ً ًالسمعى ًالتمكث ًمف ًعديدة ًأنكاع ًترتبطًً–كىناؾ ًالتى ًاالجتماعية الضكضاء
بكجكدًاإلنسافًكسطًتجمعاتًسكانيةًكجيرافًكأقاربًكأصدقاءًحيثًقدًيتسببً

ًإحداثًضكض ًفى ًبعاداتًالجيراف ًالحالة ًىذه ًفى ًالضكضاء ًحجـ ًكيتأثر اء
ًقدًتحدثًالضكضاءًنتيجةًإنشاءًالكرشًكسطًالتجمعاتً كتقاليدًالمجتمع،ًكما

 السكانية.
  خامًسا: مراحل تطور المشاكل البيئية:

فىًمحاكلةًلتقسيـًالمشاكؿًالبيئيةًإلىًمراحؿًتاريخيةًكتحميؿًآثارىاًتكصؿًً
ًإلى:أحدًالخبراءًإلىًالتقسيـًالت

 : خبلؿًاألربعيناتًكالخمسيناتًمفًالقرفًالماضى.ًًالمرحمة األولى 
ًمحدكديةًالمكاردًالطبيعية.ًالمشكمة البيئية :

 آثارىا : 
 عدـًكفايةًاإلنتاجًالغذائي.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-ُ
 نضكبًالمكاردًغيرًالمتجددة.ً-ِ

 :الماضى.خبلؿًالستيناتًكالسبعيناتًمفًالقرفًًالمرحمة الثانية 
 اآلثارًالجانبيةًلئلنتاجًكاالستيبلؾًالمشكمة البيئية :

 آثارىا :
 تمكثًاليكاءًكالماء.ًًًًًًًًً-ُ
 إلقاءًالنفايات.ًًًًًًًًًً-ِ
 التمكثًاإلشعاعي/ًالكيميائي.ً-ّ

 : التسعيناتًمفًالقرفًالماضي.ً-خبلؿًالثمانيناتًًًالمرحمة الثالثة 
ًالعالمى.التغيرًالبيئىًًالمشكمة البيئية :

 آثارىا: 
 تغيرًالمناخ.ًًًًًًًًًًًًًًً-ُ
 المطرًالحمضي.ًًًًًًًًًًًًًًًً-ِ
 نضكبًطبقةًاألكزكف.ً-ّ

 : خبلؿًالتسعيناتًإلىًالكقتًالحاضر.ًالمرحمة الرابعة 
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 التغيرًالبيئىًالعالمى.ًالمشكمة البيئية :
 آثارىا :
  التنكعًالبيكلكجي.ًً-ُ
 إزالةًالغاباتً-ِ
 اه.ًإدارةًالميً-ّ
 اليجرة.ًًًًًًًًًًًًًً-ْ
 األمراضًالناشئةًكالعامة.ًًًًًً-ٓ
 العكلمة.ً-ٔ

ً
ًسادًسا: البيئة وصحة اإلنسان:

ًفىًً ًالبيئة ًتؤثر ًحيث ًفييا، ًكيؤثر ًبيا ًكيتأثر ًالبيئة ًداخؿ ًاإلنساف يعيش
جكانبًعديدةًمفًحياةًاإلنسافًأىمياًصحةًاإلنساف،ًحيثًيتعرضًاإلنسافًألمراضً

ًعًك ًإما ًنتيجةًسببيا ًالتىًتصيبو ًالحساسية ًمثؿ ًفييا ًلو ًدخؿ ًال ًطبيعية ًبيئية امؿ
لكجكدًحبكبًالمقاحًفىًالجكًأكًغبارًالقطفًأكًحساسيةًضكئيةًمفًأشعةًالشمسً،ً
باإلضافةًإلىًمجمكعةًاألمراضًالتىًتصيبًاإلنسافًبسببًتدخموًكتأثيرهًعمىًالبيئةً

ًةًلتعرضوًألدخنةًالمصانع.مثؿًاألمراضًالسرطانيةًكأمراضًحساسيةًالصدرًنتيج
 

 :سابًعا: دور اإلنسان نحو البيئة
يرتبطًتكاجدًاإلنسافًداخؿًالبيئةًبقدرتوًعمىًالتكيؼًمعياًكمحاكلةًالتكافؽًً

ًيحاكؿًاإلنسافًبشتىًالطرؽًالتعامؿًمعً ًكمفًثـ ًبو، ًالمحيطة معًالظركؼًالبيئية
ىًكافًلوًدخؿًفىًإيجادىا،ًالمشكبلتًالبيئيةًسكاءًتمؾًالتىًأكجدتياًالطبيعةًأكًالت

كيعمؿًاإلنسافًعمىًإيجادًالحمكؿًلتمؾًالمشكبلتًكمفًأجؿًإعادةًالبقاءًكفىًمحاكلةً
ًمفًأجؿًتحقيؽًالتكازفًالبيئىًثانية.

ً
ً
ً
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 :التصنيع وصحة السكان
الصناعةًركفًأساسيًفيًالتنميةًًكلكنياًمسئكلةًعفًالنسبةًاألكبرًمفًتمكثً

ًمصا ًأىـ ًمف ًالتصنيع ًك ًكالمخمفاتًالبيئة. ًاليكاء ًتمكث ًاألدخنة ًالبيئة: ًتمكث در
السائمةًتمكثًالماءًكأصكاتًاآلالتًتمكثًالسمعًكالمخمفاتًالصمبةًتمكثًالبصر،...ً

ً ً ضراركاألإلخ. ًتحدث ًالصناعي ًلمتمكث كمفًًكالنباتًحيكافكالًفلئلنساالعامة
ًال ًاختبلؿ ًالبيكلكجيضمنيا: ًكالحيكانيةًًكانقراضًتنكع ًالنباتية ًالحياة بعضًمظاىر

كعدـًاستقرارًالمناخًكحدكثًالحرائؽًًاالحتباسًالحرارلًكتآكؿًطبقةًاألكزكفًكظاىرة
ً ًلبلشتعاؿ ًالقابمة ًالسامة ًلمغازات ًالذاتي ًاالشتعاؿ ًطريؽ ًاالكاسيدًعف ًنسب كتزايد

ًالثقيمةًالضارة ًلفترةًًكالمعادف ًالزراعية ًبالتربة ًالصناعية ًالمككنات ًكترسب العالقة
ًمف ًبالممكاثاتًًالزمفًطكيمة ًالمحممة ًالصناعية ًالمناطؽ ًمف ًالحرارل ًالتدفؽ كزيادة

ًمفًالعكالؽًكاألتربة ًباألمراضًكًكالدخافًالمختمفة ًمعدالتًاإلصابة ًالسرطافكزيادة
 كالفشؿًالكمكلًكالكبدًكالتشكىاتًالجنينية.

 
 أوًل: مسببات المشاكل المرتبطة بالتصنيع:  

ً...عناصرًكيميائية:ًالرصاص،ًالزرنيخ،ًالزئبؽ،ًاأل - ًسبستكس،ًاأللكمنيـك
 الغازات:ًالميثاف،ًكبريتيدًالنيتركجيف،ًاألمكنيا،ًثانيًأكسيدًالكربكفً... -
ًعناصرًفيزيائية:ًاإلشعاع،ًالحرارة،ًالصكت،ً....ً -
ًأكًمرتبطة - ًًكًالحكادثًبسببًأخطاءًبشرية ًفيًالمصنع، ًالبيئة قدًباآلالتًأك

ًتككفًقدرية.
 :بالتصنيع تؤثر عمىثانًيا: األمراض/ األعراض المرتبطة 

الجيازًالتنفسي:ًالتيابًشعبيًكتمددًالشعبًكأمراضًالحساسيةًكًالربكًكفشؿً -
ًتنفسيًكسرطافًالرئة،ً...

كزيماًكحساسيةًالجمدًكسرطافًالجمد،... -  الجمد:ًالتياباتًالجمدًكا 
 الجيازًالحركي:ًآالـًالظيرًكًالمفاصؿًكالعضبلتً -
 الحالةًالنفسيةًكًالتكترًكالضغطًالعصبي -
 األذف:ًضعؼًثـًفقدافًالسمعًكطنيفًاألذف،ً... -
 .العيف:ًالتياباتًالعيفًكالقرنيةًكعتامةًعدسةًالعيفًكالمياهًالبيضاء -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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 مشاكؿًاإلنجاب: -
 ًالتعرضًلبعضًالكيماكياتًقدًيؤثرًعمىًالكركمكزكماتًكًيتسببًفيًعيكب

 خمقيةًلممكاليد
 لمنكيةًكًينتجًعنوًالتعرضًلمحرارةًلمددًطكيمةًيؤثرًعمىًتككيفًالحيكاناتًا

 العقـًالمؤقتًأكًالدائـًعندًالرجاؿ
 السرطاف:ًًسرطافًالرئةًكالجمدًكالمثانةًكالدـ،ً... -
 غيرًذلؾ:ًقصكرًكمكمًمعًتسمـًالزئبؽ،ً...ً -

 
 :ثالثًا: الوقاية من المشكالت الصحية المتعمقة بالتصنيع

ًبالتص ًالمتعمقة ًبالكقايةًمفًالمشكبلتًالصحية ًقكانيفًكفيمة ًكنكجزًتكجد نيع.
ًاإلجراءاتًالكقائيةًفيماًيمي:

ًألخرلً ًصناعة ًمف ًتختمؼ ًقد ًبالمباني ًخاصة ًاشتراطات ًىناؾ المنشآت:
ًلمعممياتًالضارةً ًمفًتعرضًالعامميف ًكالحد ًالمحيطة ًتمكثًالبيئة ًمنع اليدؼًمنيا
كالمصانعًالتيًتنتجًغازاتًيتـًتركيبًفبلترًعمىًالمداخفًكالمصانعًالضارةًبالبيئةً

أفًتككفًبعيدةًعفًاألماكفًالسكنيةًكبالنسبةًلمعامميفًييراعىًتطبيؽًمستمزماتًًفيضؿ
ًاألمفًالصناعيًكماًتحددهًالقكانيفًكالمكائح.
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 المبحث الرابع
 التحضر وأثره عمى صحة اإلنسان

 
 مقدمة: 

ًالسكافًالمقيميفًفيًالمناطؽً ًنسبة ًعالميةًتعنيًزيادة يعتبرًالتحضرًظاىرة
ًباألساسً ًالتحضر ًأف ًأم ًالريفية. ًالمناطؽ ًفي ًالمقيميف ًبالسكاف ًمقارنة الحضرية

ًاليجرةًًيرتبط ًكتيعرَّؼ ًالداخمية. ًباليجرة ًأكسع ًبشكؿ ًأك ًالحضرية، ًالريفية باليجرة
ًالكاحدةً ًالدكلة ًحدكد ًداخؿ ًإلىًآخر ًمكاف ًمف ًاألفراد ًانتقاؿ ًعممية ًبأنيا: الداخمية
بغرضًاإلقامةًالدائمةًأكًشبوًالدائمة.ًكعمىًالرغـًمفًدكرىاًفيًإعادةًتكزيعًالسكافً

كلىًعفًالنمكًالحضرمًفيًمعظـًبمدافًالعالـ،ًفإنياًالًداخؿًالدكلةًكمسئكليتياًاأل
ًتحظىًباالىتماـًالكافيًمثؿًاليجرةًالدكلية.

ً
 التحضر في العالم اإلسالمي:أول: 

لتصؿًًَُٓٗبالمائةًعاـًًٔ.ِٗارتفعتًنسبةًسكافًالحضرًفيًالعالـًمفً
ً ًًٕ.ْٔإلى ًعاـ ًَََِبالمائة ًإلى ًلتصؿ ًارتفعتًمجددا ًثـ ًعًِ.ٔٓ، اـًبالمائة

ًفإفًنسبةًسكافًََِِ ًاألمـًالمتحدة .ًطبقاًإلسقاطاتًسكافًالحضرًالتيًأعدتيا
كىكًماًيعنيًأفًأكثرًًََِٓبالمائةًعاـًًْ.ٖٔالحضرًمفًالمتكقعًأفًتصؿًإلىً

ًمنتصؼًالقرفً ًبحمكؿ ًالمناطؽًالحضرية ًفي ًسكؼًيعيشكف ًالعالـ ًثمثيًسكاف مف
ًاستعراضًالتطكرًالتاريخ يًلنسبةًسكافًالحضرًفيًالعالـًالحادمًكالعشريف.ًكعند

ًَُٓٗبالمائةًعاـًًّ.ُٔاإلسبلمي،ًكيبلحظًأفًنسبةًسكافًالحضرًقدًارتفعتًمفً
ًإلىً ًًٗ.ُْلتصؿ ًعاـ ًالخمسيفًَََِبالمائة ًحاجر ًلتتجاكز ًارتفعتًمجددا ًثـ ،

ًلتصؿًإلىً ًًْ.ُٓبالمائة ًعاـ ًنسبةًََِِبالمائة ًأفًترتفع ًمفًالمتكقع ًأنو ًكما .
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ً ًفي ًالحضر ًإلىًسكاف ًلتصؿ ًاإلسبلمي ًًٕ.ْٔالعالـ ًعاـ ًبحمكؿ .ًََِٓبالمائة
ً(ً.ُ(ًكشكؿًرقـً)ُينظرًبجدكؿًرقـً)

كالمبلحظًأفًنسبةًسكافًالحضرًتتفاكتًتفاكتاًكبيراًبيفًبمدافًمنظمةًالتعاكفً
دكلةًًُٔبالمائةًفيًًََُكًٕٓبيفًًََِِاإلسبلمي،ًحيثًتتراكحًتمؾًالنسبةًعاـً

كقطرًكاألردفًكالجابكف،ًكتبمغًأدنىًمستكياتياًفيًدكلتيًًإسبلميةًعمىًرأسياًالككيت
بالمائةًمفًًِٓأقؿًمفًًََِِتشادًكالنيجرًحيثًتصؿًنسبةًسكافًالحضرًعاـً

 (.ِإجمإلىًالسكاف.ًينظرًجدكؿًرقـً)
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 (ٔجدول رقم )
-ٜٓ٘ٔتطور نسبة سكان الحضر في العالم وفي بمدان منظمة التعاون اإلسالمي 

ٕٓ٘ٓ 

 السنة
 نسبة سكان الحضر

 بمدان منظمة التعاون اإلسالمي العالم

1950 29.6 16.3 

1960 33.8 20.9 

1970 36.6 25.3 

1980 39.3 30.9 

1990 43.0 37.3 

2000 46.7 41.9 

2010 51.7 46.8 

2020 56.2 51.4 

2030* 60.4 55.7 

2040* 64.5 60.2 

2050* 68.4 64.7 

،ًاألمـًَُِٖ(ًآفاؽًالتحضرًفيًالعالـًَُِٗالمتحدةً)المصدر:ًاألمـً
ًالمتحدة،ًنيكيكرؾ.

ً*ًتقديراتًمستقبمية.
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 (ٔشكل رقم )
 تطور نسبة سكان الحضر في العالم وفي بمدان منظمة التعاون اإلسالمي

 ٜٔ٘ٓ-ًٕٓ٘ٓ

 
 (ٕجدول رقم )

 ٕٕٓٓنسبة سكان الحضر في بمدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 عدد البمدان البمد ضرنسبة سكان الح

اإلماراتًً–لبنافًً–البحريفًً–الجابكفًً-األردفًً–قطرًً–الككيتً ًََُ٘٘إلىًٕٓ
ً–يزياًالمً–جيبكتيًً–بركنامًً–ليبياًً–السعكديةًً–عمافًً–

 إيرافً–تركياً-فمسطيفً

ُٔ 

ً-ياًألبانً–جامبياًً–المغربًً–سكريناـًً–تكنسًً–العراؽًً–الجزائرً ًٕ٘ٓ٘إلىًأقؿًمفًَٓ
ً–سكريةًً–أذربيجافًً–اندكنيسياًً–الكاميركفًً–كازاخستافً   

 أكزباكستافً–ساحؿًالعاجًً–نيجيرياًً–تركمانستافًً–مكريتانياً

ُٕ 

ً–سيراليكفًً–ماليًً–غينياًبيساكًً–الصكماؿًً-السنغاؿًً–بنيفً ًَ٘ٓ٘إلىًأقؿًمفًِٓ
ً–باكستافًً–اليمفًً–بنجبلديشًً–المالديؼًً–مصرًً–تكجكً

ً–بكركيناًفاسكًً–السكدافًً–قرغيزستافًً–غينياًً–مكزمبيؽً
 أكغنداً–أفغانستافًً–غكياناًً–طاجيكستافًً–الكاميركفً

ِِ 

 ِ النيجرً–تشادً ِ٘ٓأقؿًمفً

،ًاألمـًالمتحدة،ًَُِٖ(ًآفاؽًالتحضرًفيًالعالـًَُِٗالمصدر:ًاألمـًالمتحدةً)
ًنيكيكرؾ.

ً
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 ثانيا: العوامل الدافعة لمتحضر:
ًكماًاً-ُ ًالدكؿ، ًكافة ًفي ًكاإلدارة ًالحكـ ًىيًمراكز ًدائما ًكانتًالمدف لصناعة:

ًالتيً ًالصناعية ًالثكرة ًمع ًالتجارم. ًكالتبادؿ ًلمتجارة ًمراكز ًدائما كانتًالمدف
ًمفً ًالعديد ًفي ًالصناعي ًكالتطكر ًعشر ًالتاسع ًالقرف ًخبلؿ ًأكركبا شيدتيا

قدًشيدتًدكؿًأكركباًالمياديف،ًخاصةًالصناعاتًكثيفةًالطمبًعمىًالعمالة،ًًك
ًاحتياجاتً ًلتمبية ًسكافًالريؼًإلىًالمدينة ًمفًىجرة ًمكجاتًمتبلحقة الغربية
الثكرةًالصناعيةًفيًذلؾًالكقت.ًشيدتًبمدافًالعالـًاإلسبلمي،ًكبمدافًالجنكبً

-ًً ًعاـ ًفيًً-بشكؿ ًالكطنية ًالتحرر ًعقبًحركات ًالتمدف ًمف ًكبرل مكجة
هًالعديدًمفًالدكؿًلمتصنيعًبعدًالحقبةًستيناتًكسبعيناتًالقرفًالعشريفًكاتجا

ًفيً ًلمعمؿ ًالعاممة ًاأليدم ًعمى ًالطمب ًارتفاع ًإلى ًأدل ًمما االستعمارية
ًمفً ًكربما ًعمىًذلؾًكثيرة ًكاألمثمة ًفيًتمؾًالحقبة ًإنشاؤىا ًالتيًتـ المصانع
ًالقرفً ًكستينات ًخمسينات ًفي ًلمقاىرة ًالكثيفة ًكاليجرة ًمصر ًتجربة أىميا

السنغاؿًفيًغربًأفريقياًكاليجرةًالكثيفةًلمعاصمةًداكارًًالعشريفًككذلؾًتجربة
ً.ًَُٔٗبعدًاالستقبلؿًعفًفرنساًعاـً

المدفًمراكزًالخدماتًالمتنكعة:ًتترٌكزًالخدماتًالثقافيةًكالصحيةًكاالجتماعيةًً-ِ
ًفترةً ًكحتى ًالدكؿ. ًكعكاصـ ًكاألقاليـ ًالمحافظات ًكعكاصـ ًالكبرل ًالمدف في

ًالكط ًالجامعات ًكانت ًكالمحافظاتًقريبة ًالدكؿ ًعكاصـ ًفي ًفقط ًمتكاجدة نية
ًكيقيـً ًالحكاضر. ًتمؾ ًإلى ًالطبلب ًىجرة ًإلى ًيؤدم ًما ًكىك ًالكبرل كاألقاليـ
الكثيرًمفًالدارسيفًلمعمؿًفيًالمدفًالكبرلًعادة،ًإماًرغبةًمنيـًفيًالتمتعً
بحياةًالمدينةًأكًلعدـًتناسبًمؤىبلتيـًالدراسيةًمعًطبيعةًاألعماؿًالمتكفرةًفيً

ًالمحافظاتًكاألقاليـًالتيًجاءكاًمنيا.ً
ًلفترةً ًالريؼ ًلسكاف ًالميمة ًالجذب ًعناصر ًأحد ًالمدينة" ً"أضكاء ًمثمت كقد
ًفيًالريؼًكاألقاليـً ًالسينما ًكدكر ًالثقافية ًالمراكز ًتتكفر ًحيثًلـ ًالزمف، ًمف طكيمة

ًقصيرة،ًككافًعمىًالراغبيفًفيًالتمتعًبالخدماتًالثقافيةً ًفترة كالفنيةًالنائيةًإالًمنذ
ًإصدارً ًكمراكز ًالنشر ًدكر ًغالبية ًأف ًذلؾ ًإلى ًأضؼ ًلممدينة. ًالذىاب كالترفييية
الصحؼًكالمطبكعاتًلـًتكفًتتكافرًأيضاًإالًفيًالمدفًالكبرلًكالعاصمة،ًلذلؾًكافً
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لزاماًعمىًالمكاىبًكالكفاءاتًالفنيةًأفًترحؿًلممدينةًلتجدًفرصتياًفيًعرضًمكاىبياً
ثباتًذكاتيا. ًكا 

غـًمفًانتشارًالجامعاتًكالمعاىدًالتعميميةًكغالبيةًالخدماتًالثقافيةًكعمىًالًر
كالصحيةًفيًكافةًأرجاءًالبمدافًاإلسبلمية،ًإالًأنناًمازلناًنبلحظًتيارانًقكياًلميجرةًمفً
ًالحاليً الريؼًإلىًالحضرًفيًالكقتًالراىف.ًكتختمؼًالدكافعًالخاصةًبتيارًاليجرة

ؽًلو.ًكيمثؿًالجيؿًالحاليًمفًالمياجريفًمفًالريؼًعفًالدكافعًالخاصةًبالجيؿًالساب
لمحضرًفائضًالعمالةًالزراعيةًكماًكافًالحاؿًفيًالسابؽ،ًإالًأفًالجيؿًالحاليًلـً
ًلمحضرًلسدًالعجزًفيًعنصرًالعمؿًالمطمكبًلمتكسعاتًالصناعيةً ينجذبًلميجرة

ًف ًبالعمؿ ًليمتحؽ ًبؿ ًالعشريف، ًالقرف ًفي ًاالستقبلؿ ًأعقبت ًالتي ًرحابًالكبرل ي
االقتصادًغيرًالرسميًكفيًالميفًاليامشيةًغالبان،ًكدكفًاالستفادةًبالتغطيةًالصحيةً
كالتأمينيةًالتيًيكفرىاًالقطاعًالرسميًكدكفًعقكدًعمؿًمسجمة.ًكيسيـًىذاًالنكعًمفً
اليجرةًالداخميةًفيًالضغطًعمىًالمدفًكانتشارًالعشكائياتًكأحزمةًالفقرًحكؿًالمدفً

ًتكلًالخدماتًكاألمفًاالجتماعيًكالضغطًعمىًالمرافؽًالعامة.الكبرلًكانخفاضًمس
 

 ثالثا: اآلثار اإليجابية والسمبية لمتحضر:
ا.ًكأمًظاىرةًمفًالظكاىرًاالجتماعيةً اًكالًشرناًمحضن التحضرًليسًخيرناًمحضن

ًحيثًينطكمًالتحضرًعمىًبعضًاآلثارًاإليجابيةًعمىًالنحكًاآلتىً:
 :اآلثار اإليجابية لمتحضر  -ٔ

ًبالتصنيعً ًالتحضر ًارتباط ًخبلؿ ًمف ًإيجابية ًكظاىرة ًلمتحضر ًالنظر يمكف
ًكيرتبطً ًفيًالريؼ. ًالزراعية ًكتكفيرًفرصًعمؿًلفائضًالعمالة ًاالقتصادية كالتنمية
ًالعمميً ًالتقدـ ًظؿ ًفي ًلمسكاف ًأفضؿ ًخدمات ًكتكفير ًبالتحديث ًأيضا التحضر

ًعالًـو ًعمى ًاالنفتاح ًأيضا ًالتحضر ًكيمثؿ ًخبلؿًًكالتكنكلكجي. ًمف ًأرحب ثقافيو
الخدماتًالثقافيةًكالترفيييةًالمتاحةًبشكؿًأكبرًفيًالمدفًكالتيًتعدًأحدًعكامؿًتنميةً
ًاالمناطؽًالحضريةً ًمفًمعدالتًالتمكثًاألعمىًالتيًتشيدىا ًكعمىًالرغـ اإلنساف.
ًالمدفً ًفي ًكثيؼ ًبشكؿ ًالصحية ًالخدمات ًتكافر ًأف ًإال ًالريفية، ًبالمناطؽ مقارنة
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ًباإل ًالحضرًينعكس ًسكاف ًسمككيات ًكترتبط ًالحضر. ًسكاف ًصحة ًعمى يجاب
الصحيةًبالتكعيةًكالممارساتًالصحيةًالحميدةًالتيًترتفعًنسبتياًبيفًسكافًالحضرً

ًمقارنةًبنفسًالنسبةًبيفًسكافًالريؼ.ً
 اآلثار السمبية لمتحضر: -ٕ 

مفًالمؤكدًأفًسكافًالحضرًيتعرضكفًلمشكبلتًبيئيةًمرتبطةًبتمكثًاليكاءً
ًالصدريةً ًاألمراض ًمثؿ ًالظكاىر ًبتمؾ ًالمرتبطة ًالصحية ًكالمشكبلت كالضكضاء
كالحساسيةًكضعؼًالسمعًأكثرًمفًسكافًالريؼ،ًكماًأفًنمكًالمدفًيرتبطًعادةًفيً
ًالضغطًعمىً العديدًمفًالدكؿًبالتكسعًعمىًحسابًالرقعةًالزراعيةًكالغاباتًكتزايد

ًالم ًذلؾ ًإلى ًأضؼ ًكالمائية. ًالبيئية ًالمنزليةًالمكارد ًبالنفايات ًالمرتبطة شكبلت
كالصناعيةًكتزايدًحدةًالتمكث.ًعمىًالمستكلًاالجتماعي،ًكيؤدمًالتحضرًإلىًارتفاعً
ًماً ًكظيكر ًالعشكائية ًالمناطؽ ًكانتشار ًاالجتماعية ًكالخدمات ًاإلسكاف الطمبًعمى
اًيسمىًبمدفًالصفيحًكتناميًأحزمةًالفقرًحكؿًالمدفًكالعديدًمفًالمشكبلتًكالقضاي

االجتماعيةًالمصاحبةًلتمؾًالظكاىر.ًكيؤدمًظيكرًتمؾًالتجمعاتًالسكانيةًفيًالمدفً
ًمفً ًمفرط ًبشكؿ ًالحضر ًفقراء ًيعاني ًحيث ًلمسكاف ًالصحي ًالمستكل ًتدىكر إلى
ًالفكارؽً ًإلى ًجذكرىا ًتعكد ًالتي ًالصحية ًكالمشكبلت ًاألمراض ًمف ًكبيرة طائفة

ًسكافًفيًالحضر.االجتماعيةًكالمعيشيةًالتيًتفصمياًعفًبقيةًال
كيرتبطًبالتحضرًأيضاًتغيرًاألنماطًالصحيةًكأنماطًالمراضة،ًحيثًإنوًبسببً
ًنسبةً ًترتفع ًكالزحاـ ًكتمكثًاليكاء ًالحياة ًإيقاع ًكسرعة ًالمدينة ًفي ًالنفسية الضغكط
ًكاألمراضً ًالقمب ًكأمراض ًكالسكر ًالضغط ًمثؿ ًالمعدية ًغير ًباألمراض اإلصابة

ًلمحكا ًباإلضافة ًىذا ًالكثيفةًالنفسية، ًاليجرة ًكتؤدم ًالطرؽ. ًحكادث ًخاصة دث،
ًلمحضرًأيضاًإلىًالتضخـًالسكانيًكارتفاعًمعدالتًالكثافةًالسكانيةًفيًالمدف.

ً
ً
ً
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 رابعا: مستقبل التحضر:
النزكحًإلىًالمدفًسكؼًيستمرًفىًالمستقبؿ.ًكالبدًأفًتتكاتؼًالجيكدًلجعؿً

جؿًجعؿًالمدفًأكثرًأمانانًالبيئةًالحضريةًأفضؿًلصحةًالبشرًمفًخبلؿًالعمؿًمفًأ
كاستدامة،ًكالعمؿًعمىًضمافًكصكؿًسكافًالمدفًإلىًمساكفًآمنةًكبأسعارًمعقكلة،ً
ًعمىً ًيتعٌيف ًكما ًالرسمية، ًغير ًاإلسكاف ًكمناطؽ ًالفقيرة ًاألحياء ًبيئة كتحسيف
الحككماتًاالستثمارًفيًكسائؿًالنقؿًالعاـًلتخفيؼًحدةًالتمكثًالناجـًعفًاستخداـً

ككذلؾًيجبًالعمؿًعمىًخمؽًمساحاتًعامةًخضراءًفيًالمدف،ًكتحسيفًالسياراتً،ً
ً.نظـًالتخطيطًكاإلدارةًالحضرييفًلتككفًشاممةًكمشتركةًلمكافة

كيتعيفًعمىًالحككماتًفيًذاتًالكقتًالعمؿًعمىًتضييؽًالفجكةًالمكانيةًبيفً
ًلمسك ًجاذبة ًالمناطؽًالريفيةًكجعميا افًالريؼًكالحضرًمفًخبلؿًالعمؿًعمىًتنمية

مفًأجؿًالحدًمفًتياراتًاليجرةًمفًالريؼًلمحضر.ًفيًسبيؿًذلؾًيجبًتكفيرًكافةً
الخدماتًلسكافًالريؼًكالعمؿًعمىًخمؽًفرصًعمؿًفيًالقطاعًالزراعيًكالقطاعاتً
المرتبطةًبوًكجعؿًالقطاعًالزراعيًأكثرًجاذبيةًحتىًالًتككفًاليجرةًلمحضرًفعبلنً

اإلسبلميةًالتيًتعانيًمفًارتفاعًمعدالتًنمكًاضطراريان.ًكيتعيفًعمىًحككماتًالدكؿً
ًبتشجيعً ًالكفيمة ًالحكافز ًككضع ًجديدة ًعمرانية ًمناطؽ ًإنشاء ًفي ًالتكسع السكاف
ًكتخفيؼً ًالسكانية ًالزيادة ًتكزيع ًلحسف ًاألماكف ًتمؾ ًإلى ًاالنتقاؿ ًعمى المكاطنيف

 الضغطًعمىًالمناطؽًالحضريةًذاتًالكثافةًالسكانيةًالمرتفعة.
 
 
 
 
 
ً
ً
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 جع:المرا
 المراجع العربية:

(ًالعمرافًالمصرم:ًرصدًالتطكراتًفيًعمرافًأرضًََِٕأبكًزيدًراجحً)ً-ُ
ً ًالمستقبميةًعاـ ،ًََِِمصرًفيًأكاخرًالقرفًالعشريفًكاستطبلعًمساراتو

ًمنتدلًالعالـًالثالث،ًالقاىرة.
ِ-ً(ً ًالمتحدة ًَُِٓاألمـ ًالمستدامة ًالتنمية ًخطة ًالمتحدة،ًََِّ( ًاألمـ ،

ًنيكيكرؾ.
ًدراسةًفيًََُِمحمدًأحمدًعمىًحسانيفً)ً-ّ ًالداخميةًفيًمصر: ًاليجرة )

ًالجغرافياًالبشرية،ًمركزًدراساتًالكحدةًالعربية،ًبيركت.
ًالبشريةًً-ْ ًلممستكطنات ًالمتحدة ًاألمـ ًكبرنامج ًالعالمية ًالصحة منظمة

(ًالمدفًالخفية:ًالكشؼًعفًالتفاكتاتًالصحيةًفيًالمناطؽًالحضريةًََُِ)
ًكالتغم ًعمييا ًالمتحدةًً-ب ًاألمـ ًكبرنامج ًالعالمية ًالصحة ًمنظمة ممخص،

ًلممستكطناتًالبشرية.
 المراجع األجنبية:
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Development. Overseas Development Institute (ODI). 

3. Zohry, A. (2002) "Rural-to-Urban Labor Migration: A 
Study of Upper Egyptian Laborers in Cairo", unpublished 
DPhil. thesis, University of Sussex. 
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 المبحث الخامس 
 التغذية الصحية في مراحل النمو المختمفة

 
 مقدمة:

سنكاتًاألكلىًمفًحياتو،ًكيمرًًّيحدثًالجزءًاألكبرًمفًنمكًالطفؿًخبلؿًالػً
ًكمتت ًسريعة ًكعاطفية ًكعقمية ًبتغييراتًجسدية ًالمرحمة ًىذه ًخبلؿ ًكبناءًاليالطفؿ ة.

ًدماغًالطفؿًفيًىذ ًحيثياتًنمك ًفيـ ًفإفًعمىًاألـ ًمفًأىميةًعميو ًلو ًلما ًالفترة ه
ً.كبيرة

ً ًيعادؿ ًالجديد ًالمكلكد ًدماغ ًكزف ًأف ًالدراسات ًأظيرت ًكزنوًِٓكقد %ًمف
سنكات،ًفإفًالدماغًيككفًقدًأنتجًًّالكمي،ًكلكفًفيًالكقتًالذمًيككفًفيوًعمرالطفؿً

%ًمفًإجماليًٕٓممياراتًالخبلياًكاألنسجةًالخاصةًبالتكاصؿًلدلًالطفؿًبنسبةًتبمغً
 .ماغًكالنمكًالكمينمكًالد

يتككفًدماغًالطفؿًخبلؿًاألشيرًالثبلثةًاألكلىًمفًالحمؿ،ًكفيًىذهًالمرحمةً
يتطكرًالدماغًفيًالييكؿ،ًكتتشكؿًاألنابيبًالعصبيةًلتتطكرًإلىًالنخاعًالشككيًفيً
ًكمعً ًفيًدماغًالطفؿ، ًسريعنا ًمفًالحمؿًنمكنا ًالتالية ًالثبلثة ًالشيكر ًكتشيد النياية،

ثالثًمفًالحمؿ،ًأكًاألشيرًالثبلثًاألخيرة،ًفإفًدماغًالطفؿًيككفًقدًحمكؿًالثمثًال
قاربًاالكتماؿًكيبدأًباالستعدادًلدخكؿًكمكاجيةًالعالـًالخارجي،ًكيجبًعمىًاألـًأفً
ًكالتعرضً ًتتناكليا ًالتي ًكالعقاقير ًتتناكلو، ًالذم ًالطعاـ ًكنكعية ًلحمايتو ًجيدا تنتبو

ًكا ًاإلشعاعات ًمثؿ: ًالخارجية ًكتناكؿًلممؤثرات ًالتدخيف ًمثؿ ًتمارسيا ًالتي لعادات
الكحكلياتًكاإلسراؼًفيًتناكؿًالقيكة،ًلماًلذلؾًكموًمفًتأثيرًمباشرًعمىًنمكًالطفؿ،ً
ككذلؾًفإفًتناكؿًحمضًالفكليؾًقبؿًالحمؿًكأثناءًاألشيرًاألكلىًمفًالحمؿًيقمؿًمفً

 نسبةًحدكثًتشكىاتًفيًالجيازًالعصبيًلمطفؿ.
دًالكالدةًتزيدًخبلياًاالتصاؿًالعصبيةًفيًالدماغًعندًكخبلؿًالسنةًاألكلىًبع

الطفؿًبنسبةًالضعؼًمقارنةًبعددىاًكقتًالكالدة،ًكيككفًدماغًالطفؿًفيًىذهًالمرحمةً
ًً٘مفًحجـًدماغًالبالغيف.َٔبحجـً
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 الرضاعة الطبيعية:أوًل: 
ؾًالرضاعةًالطبيعيةًىيًالتغذيةًالطبيعيةًكالمكيفةًكفقاًالحتياجاتًالطفؿ،ًكذل

أفًلبفًاألـًيحتكمًعمىًمزيجًخاصًمفًاألجساـًالمضادةًكالمكادًالغذائيةًالتيًتزكدً
الطفؿًبالفكائدًالصحية،ًكماًيجعؿًلبفًاألـًفريدانًبنكعوًىكًتغٌيرًمككناتوًمعًمركرً

ًالكقتًبماًيتناسبًمعًاحتياجاتًالطفؿ.
تحمموًًكالرضاعةًالطبيعيةًىيًأفضؿًطريقةًلتغذيةًالطفؿًمنذًكالدتوًبكؿًما

الكممةًمفًمعنى،ًكتكصيًمنظمةًالصحةًالعالميةًبالرضاعةًالطبيعيةًحصريناًخبلؿً
ًاألشيرًالستةًاألكلىًمفًعمرًالرضيع،ًمعًمكاصمتياًبقدرًاإلمكاف.ً

ًالذمًاألمثؿًالغذاءًلتكفيرًالنظيرًمنقطعةًكسيمةًالطبيعيةًالرضاعةًتمٌثؿًك
ًمفًاألساسيةًالعناصرًمفًأيضاًنًىيًكًصحية؛ًبطريقةًكالنماءًالنمكًمفًالرٌضعًيمٌكف
ًأفًًٌاألبحاثًأظيرتًكقدًاألميات،ًصحةًعمىًميمةًآثارًكلياًاإلنجابيةًالعممية

ًعمىًيشٌكؿ،ًالطفؿًحياةًمفًاألكلىًالستةًاألشيرًطكاؿًالرضاعةًتمؾًعمىًاالقتصار
ًأغذيةًالرٌضعًإعطاءًذلؾ،ًبعدًكينبغيًالرٌضع،ًلتغذيةًالطرؽًأنسبًالسكافًصعيد
ًمفًأكثرًأكًالعمر،ًمفًعاميفًبمكغيـًحتىًطبيعياًنًإرضاعيـًفيًكاالستمرارًميةتكمي
ًذلؾ.

ًلمرضيعًيمـزًماًكؿًيكٌفرًكىكًالرٌضع،ًيتناكلوًطبيعيًغذاءًأٌكؿًىكًاألـًكلبف
ًفيًالمبفًذلؾًيستمرًكماًحياتو،ًمفًاألكلىًاألشيرًفيًمغذيةًكعناصرًطاقةًمف

ًالنصؼًخبلؿًذلؾًمفًأكثرًأكًغذيةالتًمفًالطفؿًاحتياجاتًنصؼًنحكًتغطية
 .الطفؿًحياةًمفًالثانيًالعاـًخبلؿًكاؼًغيرًكيككفًاألٌكؿ،ًالعاـًمفًالثاني

ًاألمراضًمفًالرٌضعًحمايةًكفيًكالمعرفيًالحٌسيًالنماءًفيًاألـًلبفًكيسيـ
ًكفياتًمفًالحدًفيًالطبيعيةًالرضاعةًعمىًاالقتصارًكيسيـًكالمزمنة،ًالمعدية
ًالرئكم،ًااللتيابًأكًاإلسياؿًمثؿًالشائعة،ًالطفكلةًأمراضًعفًالناجمةًالرٌضع
 ًبسرعة.ًاألمراضًمفًالشفاءًعمىًكيساعد
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ًعمىًتساعدًكماًكعافيتيف،ًاألمياتًصحةًتعزيزًفيًالطبيعيةًالرضاعةًكتسيـ
ًالثدم،ًسرطافًأكًالمبيضيًبالسرطافًاإلصابةًمخاطرًمفًكتحدًًٌالكالداتًتباعد
ً.األسرةًعمىًاقتصاديناًعبئناًتضعًكالًكالكطنية،ًريةاألسًالمكاردًمفًكتزيد

 
 :ثانًيا: أنواع لبن األم خالل مراحل الرضاعة

 الُمبأ: -ٔ 
ىكًالمرحمةًاألكلىًمفًلبفًاألـ،ًكيستمرًلعٌدةًأياـًبعدًالكالدة.ًكيتميزًبالمكفً

مراحؿًالمصفٌرًأكًالمكفًالكريميًعادة،ًكيككفًالمبفًفيًىذهًالمرحمةًأكثرًكثافةًمفًال
ًًالتاليةًمفًالرضاعة.

يحتكمًالمبأًعمىًكمياتًكبيرةًمفًالبركتيفًكالفيتاميناتً،ًكالمعادفًكاألجساـً•ً
 المضادةًالتيًتنتقؿًمفًاألـًإلىًرضيعيا.

ًلى:المبن النتقا -ٕ 
 ًأياـًمفًمرحمةًالمبأًكيستمرًلمدةًأسبكعيفًتقريبان.ًْ-ِيظيرًبعد 
 ًكرًالبلكتكزًكالفيتامينات.يحتكمًعمىًنسبًعاليةًمفًالدىكفًكس 
 .يحتكمًعمىًسعراتًحراريةًأكثرًمفًالمبأ 

ً:المبن الناضج -ٖ 
ًحميبًا ًمراحؿ ًمف ًاألخيرة ًحكاالمرحمة ًفيو ًالماء ًنسبة ًحيثًتصبح لىًألـ؛

%ًالمتبقيةًعمىًَُ%ًلمحفاظًعمىًرطكبةًجسـًالطفؿ.ًفيًحيفًتشتمؿًنسبةًَٗ
 لنمكًالطفؿًكمنحوًالطاقة.الكربكىيدراتًكالبركتيفًكالدىكفًالضركريةً

 وىناك نوعان من المبن الناضج، وىما:
ًكالفيتاميناتًًالمبن األّولي: ًالماء ًمف ًكيتككف ًالرضاعة ًبداية ًفي يتشكؿ

ًكالبركتيف.
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ًكيحتكمًعمىًنسبًأعمىًمفًًالمبن النيائي: ًالمبفًاألٌكلي، ًإدرار يتشكؿًبعد
ًالدىكفًالضركريةًلزيادةًكزفًالطفؿ.

ً
 الرضاعة الطبيعية:ثالثًا: فوائد 

 فوائد الرضاعة الطبيعية لمطفل: -ٔ
تساعدًعمىًتقكيةًالجيازًالمناعيًلمطفؿًكالجيازًاليضميًكمقاكمةًالعدكلً -أً

كفكائدًأخرلًمتعمقةًبالصحةًكالتخمصًمفًالمغصًكالغازاتًكاإلسياؿًأكً
ًاإلمساؾ.

 يقمؿًمفًخطرًاإلصابةًبأمراضًاألذفًكالسٌكرمًكأمراضًأخرل. -بً
 رًاإلصابةًبمتبلزمةًمكتًالرٌضعًالمفاجئ.يقمؿًمفًخط -جً
 فوائد الرضاعة الطبيعية لألم: -ٕ

ًتسببًزيادةًتقٌمصاتًالرحـًبماًيساعدًفيًتقميؿًحدكثًالنزؼًعقبًالكالدة. -أً
 تساعدًاألـًعمىًالتخمصًمفًالكزفًالمكتسبًخبلؿًفترةًالحمؿ. -بً
ًبالراحة -جً ًتشعر ًاألـ ًيجعؿ ًالذم ًالبركالكتيف ًىرمكف ًإفراز ًعمى ًتحٌفز

 كاالسترخاء.
 تمعبًدكرانًبتخفيضًخطرًإصابةًاألـًبسرطافًالثدمًكسرطافًالمبيض. -دً
 

 رابًعا: تغذية األم أثناء الرضاعة:
التغذيةًالجيدةًضركريةًجدناًلؤلـًالمرضعة،ًليسًفقطًبيدؼًإنتاجًلبفًجٌيد،ًبؿً

ًألفًجسـًاألـًيحتاجًلمدعـًمفًخبلؿًتناكؿًكجباتًصحيةًمختمفة.
ً
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 رئيسية لمتغذية الصحية أثناء الرضاعة:خامسا: إرشادات 
 ًتنكيعًالكجباتًبتناكؿًأصناؼًمختمفةًمفًالطعاـ؛ًكالخبزًكًالحبكبًبأنكاعيا

ًكالفكاكوًكالخضار،ًباإلضافةًإلىًالمبفًكمشتقاتوًكالمحكـًكالبقكليات.ً
 ًًأثناء ًفقدانيا ًيتـ ًالتي ًالسكائؿ ًلتعكيض ًالماء ًمف ًكبيرة ًكٌميات شرب

ًالرضاعة.
 ًم ًأثناءًالتقميؿ ًالطفؿ ًإلى ًينتقؿ ًأف ًيمكف ًالمنبو ًىذا فًشربًالكافييفًألف

 ًاإلرضاع.
 ًًكالخضار ًكالفكاكو ًاأللياؼ ًعمى ًتحتكم ًالتي ًبالمككنات ًالكجبات تعزيز

ًمفً ًيعتبر ًالذم ًاإلمساؾ ًمف ًالتقميؿ ًأك ًلمحٌد ًكالبذكر ًالكاممة كالحبكب
  األعراضًالشائعةًبعدًالكالدة.

 ًال ًاألطعمة ًاستيبلؾ ًمف ًكالسكر،ًالحد ًالدىكف ًمف ًعالية ًنسبان ًتحكم تي
ًعصيرً ًأك ًالطازجة ًالفكاكو ًتناكؿ ًكيتـ ًباعتداؿ، ًالصحية ًاألطعمة كاختيار

ًالفكاكوًأكًككبًمفًالمبفًقميؿًالدسـًبدالنًمفًتناكؿًالسكر.
 

 سادًسا: حقائق عن الرضاعة الطبيعية:
ًإلىًً-ُ   رًلبفًاألـ.أشيرًالًيحتاجًالطفؿًأمًطعاـًأكًشرابًغئًمفًعمرًيـك
يجبًإعطاءًالطفؿًالمكلكدًحديثانًألموًعمىًالفكرًليحدثًالممسًالمباشرًبيفًً-ِ

  األـًكطفمياًلتحفيزًإنتاجًالمبأ.
ًيجبًً-ّ ًلذا ًأكثر؛ ًبشكؿ ًاألـ ًعند ًالمبف ًإنتاج ًعمى ًالمستمرة ًالرضاعة تحٌفز

  ًمراتًفيًاليكـًعمىًاألقؿ.ًًُِ-ٖإرضاعًالطفؿًالمكلكدًحديثانً
ًاألـًًتعززً-ْ ًالذمًيساعد ًاألككسيتكسيف ًإنتاجًىرمكف ًمف ًالطبيعية الرضاعة

  عمىًانقباضًالرحـًكمنعًالنزؼ.
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فيًبدايةًاإلرضاعًقدًيجدًالطفؿًصعكبةًفيًالتمسؾًبثدمًاألـًمماًقدًيسببًً-ٓ
  لياًاأللـًكالتشقؽًفيًالثدم.

ٔ-ًً ًإلى ًالمرضعة ًاألـ ًيتمكفًًََٓتحتاج ًكي ًإضافي ًحرارمً)كالكرم( سعر
ًمصادرً ًمف ًالسعرات ًىذه ًعمى ًالحصكؿ ًكيككف ًالمبف، ًإنتاج ًمف جسميا

  صحيةًتحتكمًعمىًفيتاميناتًكمكادًغذائيةًبنسبًعالية.
بعضًأنكاعًالطعاـًالذمًتتناكلوًاألـًالمرضعًقدًيسببًالتييجًلجسـًالطفؿ،ًً-ٕ

أكًالحساسيةًتجاهًأشياءًمعينة،ًفعمىًاألـًتجنبًالطعاـًالحارًكالمبٌيرًالذمً
سببًالغازات،ًكاالبتعادًعفًكؿًالمشركباتًالغازية،ًكفيًحاؿًإصابةًالطفؿًي

ً بتيٌيجًأكًطفحًجمدمًأكًإسياؿًأكًاحتقافًبعدًالرضاعة،ًعمىًاألـًأفًتقـك
ًباستشارةًطبيبًالطفؿ.

 
 سابًعا: حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعيا وتعزيزىا:

الطبيعيةًكتعزيزىاًًأصدرتًمنظمةًالصحةًالعالميةًتكصياتًلحمايةًالرضاعة
ًعمىًالنحكًاآلتي:

ًكقتًمبكرًً-ُ ًفي ًالرٌضع ًاألمياتًكبشرة ًتبلمسًبشرة ًكتشجيع ًتيسير ينبغي
 .كدكفًانقطاعًبعدًالكالدةًبأسرعًماًييمكف

ينبغيًدعـًجميعًاألمياتًالستيبلؿًالرضاعةًالطبيعيةًبعدًالكالدةًبأسرعًماًً-ِ
 .ييمكف،ًأمًخبلؿًأكؿًساعةًبعدًالكالدة

ًالرضاعةًيً-ّ ًاستيبلؿ ًليف ًيتسنى ًلكي ًعمميان ًدعمان ًاألميات ًتتمقى ًأف نبغي
 .الطبيعيةًكمكاصمتياًكالتصدمًلمصعكباتًالشائعةًالمرتبطةًبيا

ًككسيمةًً-ْ ينبغيًتدريبًاألمياتًعمىًكيفيةًإفرازًلبفًالثدمًالستخداموًالحقان
 لمكاصمةًاإلرضاعًفيًحالةًابتعادىفًمؤقتانًعفًرٌضعيف.

ٓ-ًً ًلؤلمياتًينبغي ًتتيح ًأف ًكالمكاليد ًلؤلميات ًالخدمات ًتكفر ًالتي لممرىافؽ
كرٌضعيفًإمكانيةًالبقاءًمعانًفيًالغرفةًنفسياًليبلنًكنياران،ًبيدًأفًذلؾًقدًالً
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ًطبيةً ًرعاية ًلتكفير ًالرٌضع ًنقؿ ًفييا ًيتعٌيف ًالتي ًالحاالت ًعمى ينطبؽ
ًالبقاء ًإلى ًحاجة ًفي ًمبتسريف ًأطفاؿ ًكالدة ًحاالت ًمثؿ فيًًمتخصصة

 حٌضاناتًاألطفاؿًالطبية.
  .ينبغيًدعـًاألمياتًلكيًيمارسفًالتغذيةًالمستجيبةًكجزءًمفًرعايةًالتنشئةً-ٔ
 

  ثامًنا: ممارسات اإلطعام واحتياجات الرّضع اإلضافية
ًالرضاعةًغيرًسكائؿًأكًأغذيةًأمًرٌضعيفًإعطاءًعفًاألمياتًثنيًينبغيً-ُ

 . بذلؾًتقضيًبيةالطًالمشكرةًكانتًإذاًإالًًٌالطبيعية،
ًكتشيرًرٌضعيفًمفًتبدرًالتيًاإلشاراتًعمىًيتعرففًلكيًاألمياتًدعـًينبغيً-ِ

ًبخياراتًاإلشاراتًليذهًتبعاًنًكيستجبفًكالراحةًكاأليلفةًلمتغذيةًاحتياجيـًإلى
ًلؤلمياتًالخدماتًيكٌفرًالذمًالمرفؽًفيًكجكدىفًخبلؿًكذلؾًمتنٌكعة،
 . كالمكاليد

 
  العالمية: الصحة مةمنظ توصيات  تاسًعا:

 اآلتي: العالمية الصحة منظمة توصيات من
ًقدًالمباشرة،ًالطبيعيةًالرضاعةًعمىًالقادريفًغيرًالمبتسريفًلمرٌضعًبالنسبةً-ُ

ًالرضاعةًتصبحًأفًإلىًمفيداًنًالفمكمًكالتنبيوًتغذكيةًغيرًبنكدًمٌصًًيككف
ًممكنة.ًالطبيعية

ًالحقاًالستخداموًالمفرزًالثدمًلبفًبإعطاءًتقضيًالطبيةًالمشكرةًكانتًإذاً-ِ
ًييمكفًالمبتسريف،ًأكًالحمؿًمٌدةًتماـًعند المكلكديفًلمرٌضعًأخرلًأطعمةًأك

ًاإلطعاـًزجاجاتًأكًكالمبلعؽًالفناجيفًقبيؿًمفًالطعاـًكسائؿًاستخداـ
 المرفؽ.ًفيًبقائيـًمٌدةًخبلؿًكالحممات
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 : عاشًرا: إيجاد بيئة تمكينية
ًسياسةًكالمكاليدًلؤلمياتًالخدماتًتكٌفرًالتيًالمىرىافؽًلدلًيككفًأفًينبغيً-ُ

ًكاآلباءًكلؤلمياتًلمعامميفًتيعرَّؼًالطبيعيةًالرضاعةًبشأفًكاضحةًمدٌكنة
ًركتينية.ًبصكرة

ًالخدماتًيكٌفركفًالذيفًالصحيًالمرفؽًفيًالعامميفًلدلًيككفًأفًينبغيً-ِ
ًفيًالنساءًلدعـًفيةالكاًكالمياراتًكالقدراتًالمعارؼًالرٌضع،ًتغذيةًبشأف

 ً.الطبيعيةًالرضاعة
ًلمحكامؿًالمشكرةًإسداءًينبغيًلمكالدة،ًالسابقةًالرعايةًالمرافؽًتكٌفرًحيثماً-ّ

 ً.شؤكنياًتدبيرًككيفيةًالطبيعيةًالرضاعةًفكائدًبشأفًكأسرىف
ًالتخطيطًينبغيًكدعميا،ًلياًكالتركيجًالطبيعيةًالرضاعةًحمايةًمفًككجزءً-ْ

ًنحكًعمىًكالمكاليدًلؤلمياتًالخدماتًتكٌفرًالتيًالمرافؽًةلمغادًرًكالتنسيؽ
ً.مناسبةًكرعايةًمتكاصبلًنًدعماًنًكرٌضعيفًلؤلمياتًيتيح

 
ًحادي عشر: األلف يوم األولى من حياة الطفل:

تعتبرًاأللؼًيكـًالفاصمةًبيفًحمؿًالمرأةًكسنةًالطفؿًالثانيةًنافذةًمميزةًلرسـً
ًيمكفًًمستقبؿًصحيًكمزدىرًلمطفؿًلذلؾًفإف التغذيةًالمبلئمةًخبلؿًىذهًاأللؼًيـك

أفًيككفًلياًتأثيرًعميؽًعمىًقابميةًالطفؿًلمنمكًكالتعمـًكاكتسابًالميارات،ًكماًثبتً
ًكازدىارهً ًكثباتو ًمناعتو ًالتيًستدعـ ًاكتسابًاألسسًالصحية ًالطفؿًمف ًتمكف أنيا

ًعمىًالمدلًالطكيؿ.
صمةًكؿًثانية،ًكىيًسرعةًًكيستطيعًالدماغًخبلؿًىذهًالفرصةًأفًيكٌكفًألؼ

تحدثًمرةًفيًالعمر.ًكتسيـًىذهًالصبلتًفيًعمؿًالدماغًكالتعمـ،ًكتضعًاألسسً
لصحةًالطفؿًالمستقبميةًكسعادتو،ًإذًإفًالرعايةًالمعززةًالتيًتتضمفًالتغذيةًالمبلئمةً

 .كالتنشيطًكالحبًكالحمايةًمفًاإلجيادًكالعنؼًتعيؽًنمكًىذهًالصبلتًالميمة
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،ً(The Lancet)ًفيًسمسمةًمنشكراتًحديثةًفيًالمجمةًالدكليةًككفؽًماًكرد
مميكفًطفؿًمعرضكفًلخطرًالنمكًالضعيؼًفيًبمدافًناميةًكذلؾًًَِٓفإنوًيكجدً

ًكالفقر.  نتيجةًالتقـز
ًقدراتً ًلتعزيز ًالفعالة ًالطرؽ ًأحد ًالمبكرة ًالطفكلة ًفترة ًفي ًاالستثمار كييشكؿ

 ة،ًبماًيعززًقدراتيـًفيًالتعمـًكالعمؿ.جميعًاألطفاؿًفيًتحقيؽًإمكاناتيـًالكامم
كلمتدخبلتًالمعنيةًبالنماءًبيفًاألطفاؿًعائدًاقتصادمًميـًكبخاصةًفيًمرحمةً
ًاألسرً ًالتيًتتضمفًتدريبًالعامميفًفيًالمجاؿًالصحيًفيًتعميـ ًالمبكرة، الطفكلة

 عمىًأىميةًالمعبًمعًأطفاليـًبطريقةًتنشطًالنماءًالصحي.ً
ًأفًأثرًكالًيزاؿًنقصًالتغذي ًالسببًالرئيسيًلكفياتًاألطفاؿًفيًالعالـًكما ة

ًيعتبرً ًحيث ًالعمر ًمف ًالعاميف ًدكف ًاألطفاؿ ًعمى ًعمقا ًأكثر ًيعتبر ًالتغذية سكء
ًيؤثرًتأثيراً ًكغيرًقابؿًلممعالجةًفيًبعضًالحاالتًكما التأثيرًالسمبيًلمنقصًحادا

 كبيراًعمىًمستقبؿًالطفؿ.
يؤثرًعمىًالتطكرًكالنمكًالصحيًلمطفؿًًكأثناءًالحمؿًيمكفًلنقصًالتغذيةًأف

مفًًأكثرًعرضةحيثًإفًاألجنةًالذيفًالًيتمقكفًالتغذيةًالمبلئمةًداخؿًالرحـًيككنكفً
غيرىـًلمكفاةًكاإلصابةًبمختمؼًاألمراضًفيًسفًالشبابًكمقتبؿًالعمرًكىـًيمثمكفً

ًالص ًالمعرفيًكالعضكمًكالمشاكؿ ًلمعجز ًاألكبرًمفًاألطفاؿًالمعرضيف حيةًالنسبة
ًالمزمنةًمدلًحياتيـ.

ًحيثً ًاألطفاؿًممفًىـًتحتًسفًالثانية، ًحياة ًييدد ًقد ًالتغذية ًأفًسكء كما
ًنتيجةً ًالكفاة ًفي ًيتسبب ًأف ًيمكف ًكما ًلمطفؿ ًالمناعي ًالجياز ًيضعؼ ًأف يمكف

ًاألمراضًالشائعةًكااللتيابًالرئكمًكًاإلسياؿًكًالمبلريا.
يكـًيمكفًأفًيككفًضمانناًلحياةًكالتركيزًعمىًتغذيةًاألـًكالطفؿًخبلؿًاأللؼً

ًصحيةًكمنتجة.
كيجمعًالعمماءًكخبراءًاالقتصادًكالصحةًعمىًأفًتحسيفًالتغذيةًخبلؿًاأللؼً

ًاألكلىًيعتبرًكاحداًمفًأفضؿًاالستثماراتًفيًمجاليًالصحةًكالتنمية. ًيـك
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ً:ًثاني عشر: التغذية التكميمية
ًتبد ًتقريبان ًالعمر ًمف ًأشير ًستة ًالرضيع ًبمكغ ًالطاقةًعند ًمف ًاحتياجاتو أ

ًكبناءًعميوً ًكالعناصر، ًمفًتمؾًالطاقة ًلبفًاألـ ًيكفره ًتتجاكزًما كالعناصرًالمغذية
ًيصبحً ًالسف ًتمؾ ًبمكغ ًاالحتياجاتًكعند ًتمؾ ًلتمبية ًالتكميمية ًاألغذية ًتكفير يتعٌيف
ًلـًييعطًأغذيةًتكميميةً الرضيعًمستعدانًلتناكؿًأغذيةًأخرلًكقدًيتعٌثرًنمكًالطفؿًإذا
عندماًيقاربًعمرهًالستةًاألشير،ًأكًإذاًأيعطيتًلوًتمؾًاألغذيةًبشكؿًغيرًمبلئـ.ً

 كفيماًيميًالمبادئًالتكجيييةًلتغذيةًالرٌضعًعمىًالنحكًالمناسب:
 ًًطمب ًعمى ًكبناء ًمتكٌرر ًبشكؿ ًالطبيعية ًالرضاعة ًتكفير ًفي االستمرار

 الرضيعًحتىًبمكغوًعاميفًمفًالعمرًأكًأكثرًمفًذلؾ.ً
 لتغذيةًالتيًتمبيًاالحتياجات.ممارسةًا 
 ً.الحفاظًعمىًالنظافةًالشخصيةًكمناكلةًاألغذيةًبطرؽًسميمة 
 ًًبشكؿ ًكزيادتيا ًمفًاألغذية ًكمياتًقميمة ًبإعطاء ًالسادس، ًفيًالشير البدء

 تدريجيًمعًتقدـًالطفؿًفيًالسٌف.ً
 ًًكزيادة ًكنحكه( ً)كالخضار ًالصمبة ًاألغذية ًقكاـ ًكثافة ًبزيادة ًتدريجينا القياـ

 تنٌكعيا.ً
 ً ًتكفير ًأم ًالكجبات، ًعدد ًالفئةًًّ-ِزيادة ًمف ًلمرضع ًاليـك ًفي كجبات

-ٗكجباتًفيًاليكـًلمرٌضعًمفًالفئةًالعمريةًًْ-ّأشير،ًكًٖ-ٔالعمريةً
  .شيران،ًمعًإعطاءًكجبةًإلىًكجبتيفًخفيفتيفًإضافيتيف،ًحسبًاالقتضاءًِّ

 ًالمغذ ًبالعناصر ًالغنية ًاألغذية ًمف ًمتنكعة ًمجمكعة ًكاستخداـًإعطاء ية
.ً-األغذيةًالتكميميةًالمعٌززةًأكًمكمبلتًالفيتاميف  المعادف،ًعندًالمزـك

 ًًالطبيعية ًالرضاعة ًزيادة ًذلؾ ًفي ًبما ًالمرض، ًأثناء ًالسكائؿ ًمدخكؿ زيادة
عطاءًاألغذيةًالرطبةًالمفٌضمة ً .كا 
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ثالث عشر: األطعمة األساسية والغذاء الصحي المتكامل لمرحمة ما بعد 
ًالرضاعة:
ًحسبًالسفًكالنكعًكالحاجةًناؾًثبلثًى ًيجبًالجمعًبينيا مجمكعاتًغذائية

ًحتىًتتـًالكظائؼًالعضكيةًلمجسـًكىى:
 المجموعة األولى: أطعمة الطاقة والمجيود: -

ًالكربكىيدراتً ًمصادر ًكىي ًبالطاقة، ًالجسـ ًتمد ًالتي ًاألطعمة ًمف كتتككف
،ًكالدرنات،ًكالدىكفًالحيكانية،ًكالدىكف،ًمثؿ:ًالحبكبًبأنكاعياًكمنتجاتيا،ًكالسكريات

ًكالزيكتًالنباتيةًبأنكاعيا.
 المجموعة الثانية: أطعمة البناء: -

ًكمنتجاتو،ً ًالمبف ًمثؿ: ، ًكالكالسيـك ًبالبركتينات ًالغنية ًاألطعمة ًمف كتتككف
 كالمحكـًبأنكاعياًكمنتجاتيا،ًكالطيكر،ًكاألسماؾ،ًكالبيض،ًكالبقكؿًبأنكاعيا.

 طعمة الوقاية:المجموعة الثالثة: أ -
كتتككفًمفًاألطعمةًالغنيةًبالفيتامينات،ًكاألمبلحًالمعدنية،ًمثؿ:ًالخضراكاتً
ًبأنكاعياً ًكالفكاكو ً)ج(، ًفيتاميف ًعمى ًالحصكؿ ًلضماف ًمنيا ًالطازجة ا كخصكصن

 كمنتجاتيا.
 رابع عشر: تغذية أفراد األسرة:

سرة،ًتبعناًلعدةًتختمؼًاالحتياجاتًالغذائيةًاليكميةًمفًشخصًإلىًآخرًفيًاأل
عكامؿًىي:ًالسفًكالنكعًكالحالةًالفسيكلكجيةًكنكعًالنشاطًالذمًيقكـًبوًكعمميةًاليدـً

ًكالبناءًكالحالةًالصحيةًكالحالةًالمناخية.
 تغذية الشخص البالغ: -ٔ

يحتاجًالفردًالبالغًلجميعًالعناصرًالغذائية،ًكلكفًبكمياتًتختمؼًحسبًكزنوً
ميًالذمًيبذلوًفيًالعمؿًكيمكفًالحصكؿًعمىًالغذاءًكحالتوًالصحيةًكمجيكدهًاليًك

ًأكً الصحيًالكامؿًمفًتناكؿًثبلثًكجباتًغذائيةًفيًاليكـ،ًيشمؿًكؿًمنياًصنفنا
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أكثرًمفًكؿًمجمكعةًًمفًالمجمكعاتًالثبلثًالسابؽًذكرىا.ًكقدًقدرتًاالحتياجاتً
ً ًالبركتيف ًمف ًلمشخصًالبالغ ًكٓٔالغذائية ًلمرجؿ، ًآَجـ ًكمف ًلممرأة لسعراتًجـ

ًلممرأة.ًََِِسعرًلمرجؿ،ًكًًَََّ-ََِْالحراريةًمفً
 تغذية الحامل: -ٕ

مفًالثابتًعمميناًأفًصحةًالجنيفًكنمكهًأثناءًالحمؿًكصحةًالطفؿًكنمكهًبعدً
ترتبطًارتباطناًكثيقناًبالمستكلًالغذائيًكالعاداتًالغذائيةًالسميمةًلؤلـًقبؿًفترةًً-الكالدة

ًالحمؿًكأثنائياًكبعدىا.
 المواد الغذائية لمحامل: أىم

ًكقدًًالطاقة: (أً ًكالدىنيات. ًكالسكرية، ًالنشكية، ًاألغذية ًمف ًعمييا كتحصؿ
ًالحمؿًالطبيعيًبحكاليً ًأثناء ًالطمكبة ًفيًالطاقة سعرنآًًَُقدرتًالزيادة

سعرناًيكميناًابتداءًمفًالشيرًًَّٓحراريناًيكميناًفيًالثبلثةًاألشيرًاألكلىًثـً
ً.الرابعًحتيًنيايةًالحمؿ

ًالبرتينات،ًًالبروتينات: (بً ًمف ًإضافية ًكميات ًإلى ًالحامؿ ًالمرأة تحتاج
اًالبركتيناتًذاتًالقيمةًالحيكيةًالمرتفعة  جـًيكمينا.ًْٖحكاليًً-كخصكصن

ًلبناءًًالكالسيوم: (جً ًالكالسيـك ًمف ًإضافية ًكميات ًإلى ًالحامؿ ًالمرأة تحتاج
ًًك ًكحيكيتيا، ًاألـ ًعمىًصحة ًكالمحافظة ًلمجنيف، ًالعظمي ًالًالجياز حتى

ًالحامؿًتحتاجًإلىً ًٓ.ُتصابًبمضاعفاتًنتيجةًنقصًالكالسيكـًكالمرأة
 جـًمفًالكالسيكـًيكمينا،ًكىكًيكجدًبكثرةًفيًالمبفًكالجبف.

ننصحًالحامؿًبتناكؿًكمياتًإضافيةًمفًالحديدًلبناءًىيمكجمكبيفًًالحديد: (دً
ًالعاـً ًالضعؼ ًمف ًيصاحبيا ًكما ًكاألنيميا ًمضاعفات ًحدكث ًكمنع الدـ

جـًيكميناًمفًالحديد،ًكىكًيكجدًًُ/ِرىاؽ.ًكتحتاجًالسيدةًالحامؿًإلىًكاإل
ًكعيشً ًالحضراء، ًكالسمطة ًكالبيض، ًكالمحـ، ًكالكبلكم، ًالكبد، ًفي بكثرة

 السف.
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ًالفيتاميناتًًالفيتامينات: (قً ًمف ًكمياتًإضافية ًالحامؿ ًبإعطاء تجبًالعناية
اًكاحتياجاتًكحيكيةًالمختمفةًأثناءًالحمؿ؛ًكذلؾًلمكاجيةًاحتياجاتياًكحيكيتي

 الجنيف،ًكىيًتكجدًبكثرةًفيًالخضراكاتًالطازجة.
 يجبًاالحتراسًمفًاإلفراطًفيًتناكؿًممحًالطعاـًأثناءًالحمؿ.ًممح الطعام: (كً
ًبعضًًاأللياف النباتية: (زً ًعمى ًمحتكينا ًالحامؿ ًغذاء ًيككف ًأف يجب

ًتصابً ًال ًحتى ًاأللياؼ؛ ًعمى ًالمحتكية ًالطازجة ًكالفكاكو الخضراكات
 مساؾًأثناءًفترةًالحمؿ.باإل

 أىم المشكالت الغذائية بين األميات: 
ًاألنيمياًالغذائية.ً-ُ
 نقصًأكًزيادةًتناكؿًالسعراتًمماًيؤدمًإلىًالنحافةًأكًالسمنة.ً-ِ
 ليفًالعظاـ.ً-ّ
 تضخـًالغدةًالدرقيةًنتيجةًلنقصًاليكد.ً-ْ
 تغذية المسنين: -ٖ 
الغذائيةًالمختمفة،ًكلكفًبكمياتًيحتاجًالمسنكفًلجميعًالمغذياتًكالعناصرًً

أقؿًمماًيحتاجوًالشخصًالعادم؛ًنظرناًلقمةًالمجيكد،ًكتحسبناًلحدكثًحاالتًناتجةً
ًكتصمبً ًالسكر، ًمثؿ: ًأمراضًالشيخكخة، ًأك ًالغذائي، ًالتمثيؿ ًفي ًاضطراب عف
ًإلىً ًيؤدم ًكال ًكاليضـ، ًكالبمع ًالمضغ ًسيؿ ًالطعاـ ًيككف ًأف ًيجب ًكما الشراييف.

أكًاضطراباتًفيًاليضـ،ًكيفضؿًالطعاـًالمسمكؽًكالمحـًاألبيضًًحدكثًمشكبلت،
ًأكًالبتمك؛ًإذًإنياًأسيؿًىضمنا.

 اآلثار السيئة لزيادة الغذاء:
ىيًحالةًغيرًمرغكبًفييا،ًكتظيرًنتيجةًتراكـًكمياتًمتزايدةًمفًًالسمنة:

الدىكفًفيًبعضًالمناطؽًمفًالجسـ،ًكقدًتؤدمًفيًالنيايةًإلىًمضاعفاتًصحيةً
ًكالتيابًالمرارةًخط ًكارتفاعًضغطًالدـ،ًكتصمبًالشراييف، ًمثؿ:ًمرضًالسكر، يرة،

ًالمزمف.
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 األسباب التي تؤدي إلى السمنة:
ًاإلفراطًفيًتناكؿًاألطعمةًذاتًالكثافةًالسعريةًالعالية.ً-ُ
ًالكجباتًً-ِ ًبيف ًمتكررة ًكجبات ًتناكؿ ًمثؿ ًالخاطئة ًالغذائية العادات

 الرئيسية.
 نشاطًكعدـًممارسةًالتماريفًالرياضيةًبانتظاـ.قمةًالحركةًكالً-ّ
 عكامؿًنفسيةًمثؿًالقمؽ،ًكالتكترًالعصبي.ً-ْ

 الوقاية والمقاومة:
بالتثقيؼًالغذائيًكالصحي،ًكتكعيةًالمكاطنيفًباالحتياجاتًالغذائيةًاليكميػةًمػفً
السػػػػعراتًدكفًإفػػػػراط،ًكزيػػػػادةًالػػػػكعيًبأخطػػػػارًالسػػػػمنةًمػػػػعًقيػػػػاسًكزفًالجسػػػػـًدكرينػػػػا،ً

ًعًممارسةًالرياضة.كتشجي
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 المراجع:
1. Adolescent Nutriti ً.ًً www.keepkidshealthy.com 
2. Child and Adolescent Nutrition, Health and Physical 

Activity  www.ific.org/nutrition 

3. Food and Nutrition Guidelines for Healthy Adolescents Published in 
Juneً(2000) by Ministry of Health Box 5013, Wellington, New Zealand 
This document is available on the Ministry of Health's Web 
site:http//www.moh.govt.nz. 

4. National Research Council. Sub Committee on the tenth Edition of 
the RDAs, Food and Nutrition Board, Commission of Life Sciences and 
National Research Council. 1989. Recommended Dietary Allowances. 
10th ed. ًWashington DC: National Academy Press. 

    ً

(.ًد.ًايفيميفًسعيدًعبدا.ًالناشرًمجمكعةًالنيؿًََِٓتغذيةًالفئاتًالعمريةً)ً-ٓ
 العربية.

ٔ-ً(ً ًالحياة ًمراحؿ ًخبلؿ ًدارًََِٓالتغذية ًالناشر ًالمدنى. ًعمى ًبف ًخالد ًد. )
ًجدة.ًالمممكةًالعربيةًالسعكدية.ًًالمدنى

ٕ-ً(ً ًكامراضًالتغذية ًالناََِّالغذاء ًالسباعي. ًالمنعـ ًليميًعبد ًد. ًمنشأةً( شر
ًًالمعارؼ،ًجبلؿًحزمًكشركاه.

 

 

 
 
 
 

http://www.ific.org/nutrition
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 المبحث السادس
 الصحة النفسية وآثارىا عمى السكان 

ً
ًأكًصحةً ًالنفسية ًإلىًالفصؿًبيفًالصحة ًتشيرًدكما ًالتاريخية كانتًالنظرة
العقؿًكصحةًالبدف،ًحيثًكافًيقسـًاالنسافًإلىًنفسًكجسدًمنفصميفًككأفًبينيماً

ؿًالذمًزاؿًبمعرفةًكفيـًكاضحًبأفًىناؾًتكامبلًبيفًحاجزان،ًكلكنوًكافًحاجزًالجي
ًالصحةًالنفسيةًكالصحةًالبدنية.

ً 
ًأوًل: تعريف الصحة النفسية:

كتعرؼًالصحةًمفًقبؿًمنظمةًالصحةًالعالميةًبأنياًحالةًمفًاكتماؿًالسبلمةً
بدنياًكعقمياًكاجتماعياًكليسًمجردًالخمكًمفًالمرضًأكًاإلعاقة.ًكمفًثـًفإفًالصحةً

ًنفسيةًتشمؿًالصحةًالبيكلكجيةًكالصحةًاالجتماعيةًكالصحةًالركحية.ًال
كمفًالمعركؼًأفًالصحةًالنفسيةًتؤثرًعمىًكؿًنكاحيًاإلنسافًالحياتيةًبدءاً
ًفالصحةً ًالشخصية، ًالحياة ًككؿ ًالجسمانية ًكالعمؿًككصكالًإلىًالصحة ًالتعميـ مف

ًالشخصًالكظيفيةً ًلتشمؿًنكاحيًحياة كاالجتماعية،ًفبلًصحةًالنفسيةًيتسعًمجاليا
ًأكًيقؿًأداؤهًالكظيفيًعفًالمتكقعًلوًكمفًمثؿًأقرانوًكفيً نفسيةًلفردًيفشؿًكظيفيا
مثؿًبيئتو،ًكالًصحةًنفسيةًسميمةًلفردًتتفسخًعبلقاتوًاالجتماعيةًسكاءًكانتًزكجيةً

ًأكًأسريةًأكًمجتمعية.
ًالمضطربً ًفالفرد ًالمجتمع ًعمى ًتنعكس ًالنفسية ًالصحة ًأف ًنبلحظ كما
ًالخارجًعمىًالقانكفً ًفيًصكرة ًإما ًعمىًالمجتمع ًمباشرا ًيككفًخطرنا ًقد الشخصية
يذاءًاآلخريفًكابتزازىـًماديناًكمعنكيناًفيً الذمًيرتكبًجرائـًالسرقةًكالنيبًكالسمبًكا 
الصكرةًالتيًنسمعًعنياًكثيراًبمغةًالقانكفًكمسجؿًخطر،ًفميسًلديوًكازعًمفًضميرً

وًإذاًاصطدـًبو،ًذلؾًأنوًمعدكـًالضميرًالنفسيًأكًيمنعوًمفًقتؿًاآلخرًأكًتشكيي
ًيرتكبو،ًكالًيتعمـًأخبلقياً ماًنسميوًباألناًاألعمى،ًفيكًالًيشعرًبالذنبًعمىًأمًجـر

ًحتىًبالعقاب.ً
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ًلممجتمعًذلؾًالذمًيتصرؼًبذكاءًكيتعمـً ًالمضادة كىناؾًنكعًمفًالشخصية
ثًيمكنوًأفًيستغؿًمنصبوًعمماًأكاديمياًكينجحًفيًالكصكؿًإلىًأعمىًالمناصب،ًحي

لصالحوًعمىًحسابًاآلخريف،ًكىكًمفًيطمؽًعميوًأنوًيضربًالمجتمعًبقفازًمفً
حرير،ًفيكًيحمؿًلنفسوًكؿًشيئ،ًكيخترؽًكؿًالقكانيفًكالقيـًاألخبلقية،ًكالًيقعًتحتً
ًمفً ًمعو ًكيسقط ًتحتو ًاألرضًمف ًتتزلزؿ ًفقطًحيف ًكذلؾ ًنادرا، ًإال ًالقانكف طائمة

كلوًًمفًأفرادًعصابتوًالمستترةًفيًظؿًقكانينياًالخاصة،ًىناًفقطًيحتميًبيـًكمفًح
ًمفً ًكثير ًفي ًتكجد ًآفة ًكىؤالء ًكأخبلقيـ، ًأخبلقة ًكفساد ًسرقاتو ًكتظير يظير
ًإالًالثكراتًأكًصحكةًنادرةًلضميرًأحدًمفًرفاقوًكمفًأفرادً المجتمعاتًكالًتكشفيا

ًكثيرًمفًالمجتمعات.عصابتوًالتيًغالباًماًتككفًمتبكأةًلممناصبًالعمياًفيً
 

ً ثانًيا: وصمة المرض النفسي في المجتمعات:
ًالنفسيةًكاحداً ًفمؤلسؼًمازاؿًيعتبرًكصمةًاعتبلؿًالصحة ًالخطكرة كمعًىذه
مفًأقؿًالمشكبلتًالصحيةًفيما،ًبؿًمازاؿًكصمةًيتجنبًالمرضىًاإلفصاحًعنيا،ً

النفسيًماًنطمؽًكىذاًيعدًمفًأىـًالمشكبلتًالتيًترتبطًبسكءًحالةًمصابيًالمرضً
ًمفًالتمييزًالعنصرمًضدًالمرضىً)وصمة المرض النفسي(عميوً ،ًكىيًتعدًنكعا

النفسييف،ًمفًخبلؿًاستبعادىـًاجتماعياًكتخكؼًمفًالتعامؿًمعيـًبؿًكالسخريةًمنيـً
ًاإليجابيًلمفًيعيشكفً ًحياتيـًكلتكاجدىـ ًلجكدة ًيعدًعائقا فيًأحيافًكثيرة.ًكىكًما

ًالبشر،ًبؿًييتمكفًبيـًأيضا.ًىذهًالخبرةًالمرضيةًمف
ً

 ثالثًا: انتشار اعتالل الصحة النفسية:
تشيرًالتقاريرًالصحيةًفيًمختمؼًدكؿًالعالـًإلىًأفًكاحدانًمفًكؿًأربعةًأفرادً
يمكفًأفًيصابًبأحدًاألمراضًالنفسية،ًكثمثًىؤالءًيمكفًأفًيصابًباثنيفًأكًأكثرً

ينعكسًعمىًإنتاجًالفردًكدكرهًًمفًتمؾًاألمراضًفيًنفسًالكقت،ًكىكًماًيمكفًأف
ًفيًالمجتمع.

ً
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 رابًعا: الصحة النفسية والمرونة الالزمة لمقاومة األمراض: 
كىىًتعنيًقدرةًالشخصًعمىًالتكافؽًمعًضغكطًالحياةًالمعتادة،ًكالتعامؿًمعً

ًالمشكبلتًالتىًتكاجيو.ً
ً

 خامًسا: الصحة النفسية والبيئة:
ياًاألفرادًاجتماعياًكمادياًتسيـًفيًبنائيـًمفًالمؤكدًأفًالبيئاتًالتيًينشأًفي

ًعمىً ًميما ًكتأثيران ًدكران ًليا ًأف ًكما ًكأعمارىـ، ًكمعيشتيـ ًكعمميـ الجسمانيًكنمكىـ
ًًصحتيـًالنفسية.

ً
 سادًسا: أىمية الوقاية من العتالل النفسي:

ًالحياةًً ًجكدة ًمف ًيحسف ًالنفسية ًالصحة ًكتنمية ًالكقاية ًعمى اإلنفاؽ
نتاجيةًالمجتمع،ًكمخرجاتوًاالقتصادية،ًكيقمؿًكالتكقعاتًالحيات يةًكاالنجازًالتعميميًكا 

ًالعنؼًكالسمككياتًالمضادةًلممجتمعًكالجرائـ.
ً

 سابًعا: الصحة النفسية خالل مراحل النمو المختمفة:
 مرحمة الطفولة : -ٔ

تعدًالسنكاتًاألكلىًأساسيةًفيًنمكًالطفؿًكصحتةًالنفسية،ًكمفًخبلؿًأبكيوً
ًالًر ًاألـًيكتسب ًرعاية ًخبلؿ ًكمف ًسميمان. ًكالجسمانى ًالنفسى ًنمكه ًتجعؿ ًالتى عاية

يكتسبًكؿًشيئًمفًغذاءًمناسبًىكًلبفًاألـًمعًإعطاءًالحبًكالقبكؿ،ًكلكيًتفعؿً
ًكالحبًكالقبكؿً ًبالحناف ًيتعيدىا ًأبً)زكج( ًبجانبيا ًيككف ًأف ًبنجاحًالبد ًذلؾ األـ

ًفعبل ًجانبيا، ًإلى ًمفًكجكده ًالذمًتستمده ًيستمدىاًكاألماف ًالتي ًاآلمنة ًاالرتباط قة
ًالذيفًيربكفً ًبخبلؼًاألطفاؿ ًالنفسيًكالجسمانيًسميما، ًتجعؿًنمكه ًأمو الطفؿًمف
كيعيشكفًفيًمؤسساتًحيثًأثبتتًالدراساتًفشؿًنمكىـًبؿًككفاةًالكثيريفًمفًفرطً
ًالنفسيةًكذلؾًلغيابًالعبلقةًاآلمنةً ًيككنكفًمكتئبيفًكتسكءًحاالتيـ فشؿًالنمك،ًكما
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ًبكاسطةً ًتقدـ ًيمقكنوًمفًبرنامجًرعايةًيكميةًجيدة،ًكلكنيا ًما بيفًاألـًكالطفؿًبرغـ
ًتقديـً ًمف ًاألـ ًبو ًتقكـ ًعما ًتختمؼًكثيرا ًركتينية ًالدكرًبصكرة مكظفاتًيقمفًبيذا
الحبًكالحنافًكالعبلقةًالمكجبةًالتيًتمتدًإلىًأربعًكعشريفًساعةًيكمياًكىيًأطكؿً

ىذاًإضافةًإلىًماًيتعمموًالطفؿًمفًتمؾًالعبلقةًمفًساعاتًكظيفيةًيقكـًبياًبشر،ً
ًمفً ًكغيرىـ ًاألسرة ًأفراد ًباقي ًمع ًالتكاصؿ ًمفًخبلليا ًيتعمـ ًكما ًاجتماعي، تفاعؿ
ًالعكاطؼً ًعف ًكالتعبير ًالكبلمية ًالقدرة ًخبلليا ًمف ًيكتسب ًكما ًكاألقرباء، الجيراف

 كاالنفعاالت.
ـًالكافي،ًأفًبعضًاألمياتًقدًكمماًيستحؽًأفًنمفتًإليوًاالنتباهًليناؿًاالىتما

تصبفًبمرضًنفسيًخاصةًأثناءًالحمؿًأكًبعدًالكالدةًخاصةًخبلؿًالسنةًاألكلىًمفً
%ًمفًاألميات،ًكىذاًالًشؾًسكؼًيؤثرًعمىًًَِ-َُالكالدة،ًكقدرتًنسبتيفًمفً

ًطفؿً ًكلدت ًأنيا ًبضبلؿ ًتصبف ًقد ًبعضيف ًإف ًبؿ ًلطفميا، ًمنيا ًالمقدمة الرعاية
يقضيًعميياًكعمىًأسرتياًفتكدًالتخمصًمنوًبقتمو،ًكقدًتصابًالشيطافًالذمًسكؼً

ًالرغبةًفيًكؿًشيئًكأمًشيئ،ً ًميممةًكالًمباليةًكفاقدة األـًباالكتئابًالذمًيجعميا
حتىًطفمياًالتيًكانتًتنتظرهًبفارغًالصبر،ًكىذاًينعكسًعمىًرعايتياًلطفمياًفتيمموً

كتئابًالذمًيبدكًفيًعصبيتوًكعدـًكالًتيتـًبإشباعًأمًمفًاحتياجاتو،ًمماًينقؿًلوًاال
ًاستقرارهًكسكءًحالتوًالمزاجيةًكتدىكرًحالتوًالصحية.

بعكسًانفصاؿًالطفؿًعفًأموًالذلًيعرضوًلصدمةًنفسيةًشديدةًتحدثًلوًماً
يسمىًبقمؽًاالنفصاؿ،ًحيثًيصابًبخكؼًكتكترًيخؿًبكؿًتصرفاتوًكعاداتوًاليكميةً

ف،ًكماًيصاحبياًمفًخمؿًاجتماعيًفيًبناءًكسمككو،ًكذلؾًحاالتًالطبلؽًبيفًالكالدي
األسرةًيؤثرًعمىًالطفؿًكيخؿًببنائوًالنفسي،ًكذلؾًتدىكرًالحالةًاالقتصاديةًلؤلسرةً
ًالطفؿًمفً ًالتنقؿًمفًمسكفًآلخرًحيثًيحـر ًككثرة ًالطفؿ، ًعمىًنفسية يؤثرًسمبا

ًيصاحبًذلؾًمفًتغييرًالج ًببيتًمستقر،ًكما يرافًشعكرًاالستقرارًكاالرتباطًنفسيا
ًكالغربةًفيًالمكافًالجديد.

كماًأفًتغييرًالمدرسةًكتنقؿًالطفؿًمفًمدرسةًألخرلًيحدثًلوًشعكراًبالغربةً
ًيحدثًاالكتئابًكالميؿً كفقداًألصدقائوًكرفاقوًالذيفًأصبحًيألفيـًكيأنسًبيـ،ًكىذا
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ًأفًكافً ًتدنيًالمستكلًالدراسيًلمطفؿًبعد ًالذمًيترتبًعميو ًكنقصًالتركيز لمعزلة
ًزاًدراسيا،ًكقدًيصبحًسيئًالسمكؾ.متمي

 مرحمة المراىقة: -ٕ
ًجسمانياً ًالمراىؽ ًعمى ًتنعكس ًىرمكنية ًتغيرات ًمف ًيصاحبيا ًبما المراىقة
كنفسياًكاجتماعياًمرحمةًمفًعدـًاالستقرارًالنفسي،ًحيثًيصبحًالمراىؽًحساساًتجاهً

ًأكًأفكارهًأكًصداقاتوًأكًعبلقتوًبكا ًيتعمؽًبو،ًسكاءًفيًمظيره حدًمفًأفرادًكؿًما
الجنسًاآلخر،ًكتصبحًانفعاالتوًكثكراتوًسريعةًكمتعددةًبعدًأفًكافًطفبلًىادئا،ًذلؾً
ًكعمىً ًالسف، ًكمف ًالنمك ًمف ًلتناسبًمرحمتو ًالجديدة ًيفرضًشخصيتة ًأف ًيكد أنو

ًاألسرةًاحتكاءًتمؾًاالنفعاالتًكقبكليا.
 مرحمة الرشد: -ٖ
،ًفمكؿًمنيـًدكرًيؤديو،ًبؿًأماًالكبارًفيـًأكثرًسيطرةًعمىًنكاحيًحياتيـً

كيتحمؿًمسئكليتوًكمسئكليةًمفًيرتبطًبوًمفًأسرةًاألصؿًكىـًالكالدافًكاإلخكة،ًأكً
رفيقةًحياتوًكأسرتوًالتيًككنيا،ًكىكًيحبًىؤالءًجميعا،ًكلذاًفيكًيؤدمًعمبلًيتكسبً
ًمفً ًالنفسية ًتعريؼًالصحة ًينطبؽًعميو ًىنا ًكىك ًمنيـ، ًلينفؽًعمىًمفًيعكؿ منو

ًعمىًالحبًلمنفسًكاآلخر،ًكالعمؿًمفًأجؿًنفسوًكمفًيحبًكيعكؿ.القدرةً
 مرحمة كبار السن: -ٗ

ًالشخصًإلىً ًيصؿ ًعندما ًبقيمتيا ًكاإلحساس ًالنفسية ًالصحة ًأىمية كتزداد
مرحمةًالتقاعدًكبمكغوًسفًالمعاش،ًكاالستغناءًعفًخدماتوًكدكرهًكماًكافًيؤديوًمفً

وًذاتوًكماًكافًيفعؿًقبؿًذلؾ.ًكمفًعمؿ،ًفقدًيصبحًجميسًالبيتًدكفًدكرًيحقؽًب
ًالممكفًلمثؿًىذاًالشخصًأفًيجدًعمبلًتطكعيا.

  
ًثامًنا: رفع مستوى الخدمات لصالح الصحة النفسية:

تؤكدًاألدلةًعمىًأفًالعبءًالمادمًالذمًتسببوًاالضطراباتًالنفسيةًلـًتقابؿً
ًالنفسية. ًالصحة ًمجاؿ ًفي ًلمعالجتيا ًالفجكةًباستثماراتًكافية ًأكثرًًكىذه العبلجية

ًكضكحاًفيًالدكؿًذاتًالمكاردًالقميمة.
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ًتاسًعا: الوعي المجتمعي عن األمراض النفسية:
ثمةًعائؽًمشترؾًفيًتحديدًاالضطراباتًالنفسيةًكعبلجياًفيًكؿًببلدًالعالـً
كىكًغيابًالكعيًفىًالمجتمعاتًبتمؾًاالضطراباتًمعًكصمةًالعارًكالتمييزًضدً

ً ًيعانكف ًبتمؾًاألشخاصًالذيف ًالكعي ًكيعد ًاالنتشار. ًكاسعة ًاضطراباتًنفسية مف
المشكبلتًأمراًضركريا،ًحيثًيؤدلًإلىًزيادةًطمبًالخدمةًلؤلشخاصًالذيفًيعانكفً

ً مفًاضطراباتًنفسيةًمفًالرعايةًالصحيةًاألكلي.
ًالعارًكالتمييزًكىى:ً ًلتقميؿًكصمة ًاستخداـًثبلثًاستراتيجياتًرئيسة ًتـ كقد

ً،ًكالتكاصؿًاالجتماعي.االحتجاج،ًكالتعميـ
ًاألفرادًالحتجاج ًمف ًأك ًالعار ًمفًكصمة ًيعانكف ًمف ًبكاسطة ًيككف ًكىك ً :

العادييفًالذيفًيدعمكنيـ،ًكعادةًماًيحدثًذلؾًضدًالعباراتًالعامةًالتيًتؤدلًإلىً
ًكصمةًالعارًكالتيًتتضمنياًالتقاريرًاإلعبلميةًكاإلعبلنات.

ًمف ًالكثير ًنجحت ًفمقد ًالمثاؿ: ًسبيؿ ًضدًًكعمى ًاالجتماعية التدخبلت
اإلعبلناتًكالمسمسبلتًالتميفزيكنيةًالمحرضةًعمىًالكصمةًفيًتقميؿًالمقكالتًالسمبيةً

ًالعامة.
ًكتيدؼًالتدخبلتًالتعميميةًإلىًتقميؿًكصمةًالعارًبيفًأفرادًالمجتمع.ًالتعميم:

ًمرضىًًالتواصل الجتماعي: ًمع ًالشخصي ًاالجتماعي ًالتكاصؿ ًعممية ىك
 النفسية.ًاالضطرابات

ً
 المراجع العربية:

ًكمنظمةً-ُ ًالمصرية ًكالسكاف ًالصحة ًبكزارة ًالنفسية ًلمصحة ًالعامة األمانة
(ً ًالعالمية ًعفًمعدؿًَُِٕالصحة ًبحثية ًدراسة ًالنفسية، ًالمسحًالقكميًلمصحة :)

ًالصحةً ًاألبحاثًبكزارة ًكحدة ًبجميكريةًمصرًالعربية، انتشارًاالضطراباتًالنفسية
ًالقاىرة.ًكالسكافًالمصرية،

ً
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 المبحث السابع
 الرعاية الصحية لمشباب والمسنين وذوى الحتياجات الخاصة

 
 صحة الشباب والمراىقين:

ًمرحمًحظىي ًأثناء ًالصحية ًالممارسات ًًتيتعزيز ًكاتخاذًًكالشباب المراىقة،
 .الخطكاتًالراميةًإلىًزيادةًحمايةًالشبابًمفًالمخاطرًالصحية،ًبأىميةًبالغة

يدؼًالثالثًمفًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًالخاصًكمفًبيفًالغاياتًالمحددةًلم
ًالصحةً ًذلؾ ًفي ًبما ًالصحة ًعمىًخدماتًرعاية ًالجميع ً"ضمافًحصكؿ بالصحة
ًفيً ًبما ًاإلنجابية، ًالحصكؿًعمىًمعمكماتًكخدماتًالصحة ًكالتيًتشمؿ اإلنجابية
ًاالستراتيجياتً ًفي ًاإلنجابية ًالصحة دماج ًكا  ًاآلمنة، ًكاألمكمة ًاألسرة ًتنظيـ ذلؾ

".ًكفيًسبيؿًدعـًتحقيؽًىذهًالغاية،ًكافًمعدؿًََِّبرامجًالكطنيةًبحمكؿًعاـًكال
ًلصحةً ًالعالمية ًمؤشراتًاالستراتيجية ًأحد ًالمراىقاتًىك ًفيًأكساط ًكالكالدة الحمؿ

ًً.المرأةًكالطفؿ
 

 القضايا الصحية الرئيسية لمشباب والمراىقين:
 الحمل والولدة في وقت مبكر من العمر: -ٔ 

اعفاتًالمرتبطةًبالحمؿًكالكالدةًفيًمرتبةًمتقدمةًبيفًأسبابًالكفاةًتأتيًالمض
 .فيًأكساطًالفتياتًبيفًسفًالخامسةًعشرةًكالتاسعةًعشرةًعمىًالصعيدًالعالمي

%ًمفًجميعًالكالداتًفيًالعالـًتضعياًفتياتًبيفًالخامسةًُُكماًيقريبًمفً
دافًذاتًالدخؿًالمنخفضًعشرةًكالتاسعةًعشرةًسنة،ًتعيشًغالبيتيفًالساحقةًفيًالبم
،ًبمغًمعدؿًالكالداتًَُِْكالمتكسط.ًككفقانًلئلحصاءاتًالصحيةًالعالميةًفيًعاـً

ً ًالمراىقات ًبيف ًًْٗالعالمي ًلكؿ ًًَََُكالدة ًالعمر ًىذا ًفي ًتتراكحًً-فتاة فيما
فتاة.ًًَََُكالدةًلكؿًًِِٗبيفًكالدةًكاحدةًإلىًًَُٗٗالمعدالتًالقيطريةًفيًعاـً

ًيشيرًإ ًاالنخفاضًعمىًَُٗٗلىًانخفاضًممحكظًمنذًعاـًكىكًما .ًكينعكسًىذا
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ًمماثؿًفيًمعدالتًكفياتًاألمياتًالبلتيًتتراكحًأعمارىفًبيفً ًُٗكًًُٓانحسارو
 (.َُِٗ،ًسنةً)منظمةًالصحةًالعالمية

ً عفًفيًسفو كيمكفًالحدًُّمفًأعدادًالفتياتًالبلتيًيٍحمىمفًفيًسفًمبكرًأكًيضى
ًتحسيف ًطريؽ ًعف ًجدان ًالخاصةًًصغيرة ًالمعمكماتًكالخدمات ًعمى ًالحصكؿ سيبيؿ

بكسائؿًمنعًالحمؿ.ًكيساعدًفيًىذاًالشأفًكذلؾًإنفاذًالقكانيفًالتيًتشترطًحدانًأدنىً
ً.لسفًالزكاجًعندًالثامنةًعشرةًسنة

كتحتاجًالفتياتًالبلتيًيحمىمفًإلىًالحصكؿًعمىًالرعايةًالجيدةًالسابقةًلمكالدةً
تتكفرًلممراىقاتًالمكاتيًيخترفًإنياءًالحمؿًغيرًالمرغكبًًكأثناءًالكالدة.ًكينبغيًأف

فيوًمثؿًالحمؿًبعدًاالغتصابًفرصًالحصكؿًعمىًاإلجياضًالمأمكفًفيًالبمدافً
ً.التيًييجيزًفيياًالقانكفًذلؾ

 
 األمراض المنقولة جنسًيا: -ٕ 

ًمثؿ:ً ًجنسينا ًالمنقكلة ًباألمراض ًلئلصابة ًعرضة ًالفئات ًأكثر ًىـ كالشباب
ًأفًًالسيبلف ًالشباب ًكعمى ًكاإليدز، ًالميبمي ًكالباكتريكزيس ًكالترايككمكناس كالزىرم

يدرككاًسيبيؿًحمايةًأنفسيـًمفًاألمراضًالمنقكلةًجنسينا،ًكأفًتتكفرًليـًالكسائؿًالتيً
ًالقدرةًعمىًمعرفةًطرؽًلمكقايةًمفًانتقاؿًالعدكلً تساعدىـًعمىًالقياـًبذلؾ.ًكمنيا

كخاصةًعفًطريؽًالحقفًكعدـًاستعماؿًاإلبرًكالحقفًكاالبتعادًعفًتعاطيًالمخدراتً
ألكثرًمفًمرةًأكًألكثرًمفًشخصًعندًتعاطيًأمًأدكية،ًككذلؾًعدـًالحصكؿًعمىً

ختبارهًكالتأكدًمفًخمكهًمفًأمًفيركسات،ًكماًأفًالحاجةًماسةًأيضانًانقؿًدـًإالًبعدً
ًاإلصاب ًعف ًالتشخيصًلمكشؼًالمبكر ًخدمات ًعمى ًفرصًالحصكؿ ًتحسيف ةًإلى

ًبشأنو،ًكتكفيرًالعبلجًلمفًيثبتًإصابتيـًبفيركسًاإليدز،ً بالفيركسًكتقديـًالمشكرة
ككذلؾًاستخداـًالكاقيًالذكرمًكتجنبًالممارساتًالجنسيةًخارجًإطارًالزكاجًكالسعيً
لممشكرةًالطبيةًعندًاإلحساسًبأمًأعراضًمثؿ:ًإفرازاتًمفًعضكًالذكرًأكًالميبؿً

 عراضًأخرلًمثؿ:ًالحكة.ذاتًرائحةًكرييةًأكًمصحكبةًبأ
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ًكخاصةً ًجنسينا ًباألمراضًالمنقكلة ًلئلصابة ًالفئاتًعرضة ًأكثر كالشبابًىـ
ًكعمىً ًفيركسًاإليدز. ًمع ًيتعايشكف ًمميكنيًمراىؽ ًمف فيركسًاإليدزًكىناؾًأكثر

%ًبعدًًَّاليالرغـًمفًانخفاضًالعددًاإلجمإلىًلمكفياتًالمرتبطةًبفيركسًاإليدزًحًك
،ًتشيرًالتقديراتًإلىًأفًالكفياتًالناجمةًعفًََِٔاًفيًعاـًأفًبمغتًأعمىًمعدالتي

ًحدثتً ًالتي ًالزيادة، ًكىذه ًاالرتفاع. ًفي ًآخذة ًالمراىقيف ًأكساط ًفي فيركسًاإليدز
ًمفً بشكؿًأساسيًفيًاإلقميـًاألفريقي،ًربماًتعكسًحقيقةًأنوًعمىًالرغـًمفًبقاءًمزيدو

ًكبمكغي ًالحياة ًقيد ًعمى ًبالفيركس ًالمصابيف ًالًاألطفاؿ ًفإنيـ ًالمراىقة، ًمرحمة ـ
يحصمكفًجميعانًعمىًالرعايةًكالدعـًالذمًيحتاجكفًإليوًليظمكاًينعمكفًبصحةًجيدة،ً
ًسكلً ًيعمـ ًال ًالصحراء، ًجنكب ًأفريقيا ًكفي ًبالفيركس. ًالعدكل ًانتقاؿ ًمف كلمكقاية

سنةًأنيـًمصابكفًبفيركسًًِْكًًُٓ%ًمفًالشاباتًبيفًُٓ%ًمفًالشبابًكَُ
ً(.َُِٗالصحةًالعالمية،ًاإليدزً)منظمةً

كمفًبيفًالغاياتًالمحددةًلميدؼًالثالثًمفًأىداؼًالتنميةًالمستدامةًالخاصً
بالصحةً"كضعًنيايةًألكبئةًاإليدزًكالسؿًكالمبلرياًكمكافحةًااللتيابًالكبدمًالكبائيً

".ًََِّاألخرلًبحمكؿًعاـً«ًالميعدية»كاألمراضًالمنقكلةًبالمياهًكاألمراضًالساريةً
ظرًإلىًالمعدالتًالمرتفعةًلحدكثًىذهًاألمراضًبيفًالشباب،ًيتعيفًلبمكغًىذهًكبالن

ً.الغايةًأفًيككفًالمراىقكفًىـًمحكرًالجيكدًالراميةًإلىًمكافحتيا
 

 األمراض المعدية األخرى: -ٖ 
ًانخفاضانً ًالحصبة ًضد ًالتطعيـ ًبسبب عاقتيـ ًكا  ًالمراىقيف ًكفيات انخفضت

ً ًبنسبة ًالمَٗكبيران، ًسبيؿ ًعمى %ً ًعامي ًبيف ًاألفريقي ًاإلقميـ ًفي  ًَََِثاؿ
،ًكيعكدًالفضؿًفيًذلؾًإلىًتحسُّفًالتطعيـًفيًمرحمةًالطفكلة.ًلكفًالًيزاؿًَُِِكً

ًالعشرةً ًاألسباب ًبيف ًمف ًالسحايا ًكالتياب ًالسفمي ًالتنفسي ًالجياز ًكعدكل اإلسياؿ
ً ًبيف ًالمراىقيف ًبحياة ًتكًدم ًالتي ًًَُاألكلى ًك ًالصحًُٗسنكات ً)منظمة ةًسنة

ً.(َُِْالعالمية،ً
ً
ً
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 الصحة النفسية: -ٗ 
االكتئابًىكًالسببًاألكؿًلئلصابةًبالمرضًكاإلعاقةًفيًأكساطًالمراىقيف،ًفيً
حيفًيحؿًاالنتحارًفيًالمرتبةًالثالثةًبيفًأسبابًالكفاة.ًكمفًالممكفًأفًيرتفعًخطرً

 .راإلصابةًبمشكبلتًالصحةًالنفسيةًبسببًالعنؼًكالفقرًكالشعكرًبعدـًالتقدي
كيمكفًمساعدةًاألطفاؿًكالمراىقيفًفيًتعزيزًتمتُّعيـًبصحةًنفسيةًجيدةًعفً
ًالمدارسً ًفي ًإلييـ ًكاالجتماعي ًالنفسي ًالدعـ ًكتقديـ ًالحياتية ًمياراتيـ ًبناء طريؽ
ًفيً ًأفًتككفًىناؾًبرامجًتساعد ًأيضان ًكمفًالميـ ًالمؤسساتًفيًالمجتمع. كسائر

ًفإ ًكأسرىـ. ًالمراىقيف ًالصبلتًبيف ًالكشؼًعنياًتقكية ًينبغي ًحدثتًالمشكبلت، ذا
ً.كمعالجتياًعمىًيدًأخصائييفًصحييفًأكفاءًييتمكفًبيذاًاألمر

ً
 العنف: -٘ 

العنؼًىكًأحدًاألسبابًالرئيسيةًلمكفاةًبيفًالمراىقيف.ًكتشيرًالتقديراتًإلىًأفً
مراىقانًيمكتكفًكؿًيكـًبسببًالعنؼًبيفًاألشخاص.ًكييعزىلًإلىًالعنؼًًَُٖىناؾً
ًبالبمدافًًحالة ًالذككر ًالمراىقيف ًأكساط ًفي ًتقع ًكفيات ًثبلث ًكؿ ًمف ًكاحدة كفاة

%ًتقريبانًمفًَّالمنخفضةًكالمتكسطةًالدخؿًفيًإقميـًاألمريكتيف.ًكعالميان،ًتتعرَّضً
سنةًلمعنؼًمفًجانبًصديؽًلياً)منظمةًالصحةًالعالمية،ًًُٗكًًُٓالفتياتًبيفً

َُِّ). 
ةًمفًالعنؼًإقامةًعبلقاتًطيبةًبيفًاآلباءًكمفًاألمكرًالتيًتساعدًعمىًالكقاي

كاألطفاؿًفيًكقتًمبكرًمفًحياتيـ،ًكتقديـًالتدريبًعمىًمياراتًالحياة،ًكالحدًمفً
ًتقديـً ًكيمكف ًالبيضاء. ًكاألسمحة ًالنارية ًاألسمحة ًعمى ًكالحصكؿ ًالكحكؿ ً تعاطي
ًعم ًالعنؼ ًمف ًتنتج ًالتي ًكالنفسية ًالجسدية ًالعكاقب ًمع ًالتعامؿ ًفي ىًالمساعدة

ًمعيـ ًالتعاطؼ ًتيظًير ًالتي ًالفعالة ًالرعاية ًبتقديـ ًكذلؾ ًالخدمةًً.المراىقيف كتقدـ
ًالصحيةًالمتميزةًليـ.

ً



~ 229 ~ 
 

 الكحول والمخدرات: -ٙ 
ًمفً ًالكثير ًفي ًكبير ًقمؽ ًكالمخدراتًمصدر ًلمكحكؿ ًالمراىقيف ًتعاطي ييمثِّؿ

بالمخاطرًمثؿًًالبمداف.ًإذًتقؿًمعوًالقدرةًعمىًضبطًالذاتًكتزيدًالسمككياتًالمحفكفة
االغتصابًالجنسيًأكًالقيادةًالمتيكرة.ًكييعىدًتعاطيًالكحكؿًسببانًرئيسيانًلئلصاباتً
بماًفيًذلؾًالناجمةًعفًحكادثًالطرؽًكالعنؼ،ًكالكفياتًالمبكرة.ًكماًقدًيؤدمًأيضانً

ً.إلىًمشكبلتًصحيةًفيًمراحؿًالحياةًالتاليةًكيؤثرًعمىًمتكسطًالعمرًالمتكقع
ً

 الغرق: -ٚ 
ًًك ًففيًعاـ ًالمراىقيف، ًأكساط ًفي ًأسبابًالكفاة ًأحد ًأيضان ًالغرؽ ًَُِِييعىد

ً ًعددًًََََٔماتًغرقان ًزاد ًاألخيرة ًفيًاآلكنة ًأنو ًكما ًمفًالذككر، مراىؽًثمثاىـ
المكتىًمفًالمراىقيفًمفًالغرؽًبصكرةًمفزعةًمفًبيفًالمياجريفًغيرًالشرعييفًإلىً

سطًنتيجةًغرؽًالمراكبًالناقمةًليـًلتقمبًالببلدًاألكركبيةًعبرًالبحرًاألبيضًالمتًك
ً.األحكاؿًالجكيةًكاألعدادًالزائدةًعفًحمكلةًىذهًالناقبلتًالبحرية

ً
 سوء التغذية والسمنة وعدم ممارسة الرياضة: -ٛ 

يبمغًالكثيرًمفًالفتيافًكالفتياتًفيًالبمدافًالناميةًمرحمةًالمراىقةًكىـًيعانكفً
ًيجعميـًأكثر ًمبكران.ًكيزدادًًمفًنقصًالتغذية،ًمما عيرضةًلئلصابةًبالمرضًكالكفاة

عددًالمراىقيفًالذيفًيعانكفًمفًالزيادةًفيًالكزفًأكًالسمنةًفيًكؿًمفًالبمدافًذاتً
ًسكاء كذلؾًنتيجةًسكءًالتغذيةًكتناكؿًالكجباتًً.الدخؿًالمنخفضًكالمرتفعًعمىًحدٍّ

 دًالنامية.السريعةًغيرًالصحيةًكالتيًانتشرتًمؤخرناًبشكؿًكبيرًفيًالببل
مراىقيفًًْتشيرًبياناتًالمسكحًالمتاحةًإلىًأفًأقؿًمفًمراىؽًكاحدًبيفًكؿً

ًالبدنيً ًالنشاط ًلممارسة ًبيا ى ًالميكصى ًالمبادئًالتكجييية ًمفًًًَٔ-يستكفكف دقيقة
ً.(َُِٗالنشاطًالبدنيًالمتكسطًإلىًالشديدًكؿًيكـً)منظمةًالصحةًالعالمية،ً
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حيةًالمنتشرةًبيفًالمراىقيفًفكثيرًمفًالفتيافًكنتيجةًالعاداتًالغذائيةًغيرًالص
كالفتياتًيصابًباألنيمياًالناجمةًعفًعكزًالحديد.ًكتساعدًميكمِّبلتًالحديدًكحمضً

 .الفكليؾًعمىًتعزيزًصحةًالمراىقيفًكالمراىقاتًقبؿًأفًيغدكاًآباءًكأميات
ًمفً ًالعمر ًىذا ًفي ًالرياضة ًكممارسة ًالغذاء ًفي ًعاداتًصحية ًاتباع كييعىد

ًمفًا ًالحد ًأيضان، ًالميـ ًكمف ًالبمكغ. ًمرحمة ًفي ًجيدة ًبصحة ًلمتمتُّع ألسسًالبلزمة
تسكيؽًاألغذيةًالغنيةًبالدىكفًالمشبعةًكالدىكفًالميدرجةًكالسكرياتًالحرةًأكًالممح،ً

تاحةًالفرصًلممارسةًالنشاطًالبدني ً.كتكفيرًاألغذيةًالصحيةًكا 
 

 التدخين: -ٜ 
ًالعظمىًفيًالتدخي ًبدأتًالغالبية ًكانكا ًالبالغةًصغارفًعندما ًكمفًاألىمية .

حٍظرًبيعًالسجائرًإلىًالقيصَّرًكزيادةًأسعارًىذهًالمنتجاتًمفًخبلؿًرفعًالضرائب،ً
ًكعمىً ًالتدخيف. ًمف ًبيئاتًخالية ًتكافر ًكضماف ًعنيا، ًعمىًاإلعبلف كفرضًحظر

كًًُّمراىقيفًصغارً)بيفًًَُالصعيدًالعالمي،ًيتعاطىًكاحدًعمىًاألقؿًمفًبيفً
سنة(ًالسجائر،ًغيرًأفًىناؾًمناطؽًيرتفعًفيياًىذاًالرقـًكثيران.ًكيبدكًأفًتدخيفًًُٓ

السجائرًيتناقصًفيًأكساطًصغارًالمراىقيفًفيًبعضًالبمدافًذاتًالدخؿًالمرتفعً
كقدًانتشرتًمؤخرناًفيًالعديدًمفًالبمدافًالناميةًً.(ٕٕٓٓ)منظمة الصحة العالمية،

،ًأكWater Pipeًنةًالمياهًكالتيًتعرؼًبالشيشةًأكًكالمتقدمةًالتدخيفًعفًطريؽًقني
السجائرًاإللكتركنيةًبيفًالذككرًكاإلناث.ًكقدًأشارتًتقاريرًالصحةًالعالميةًإلىًأفً
تدخيفًالشيشةًالكاحدةًيعادؿًمائةًسيجارةًكبذلؾًيككفًالضررًالناتجًعنياًبالغناًكالبدً

 كالشباب.مفًاإلقبلعًعفًىذهًالممارساتًالضارةًبيفًالمراىقيفً
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 رعاية المسنين
معًتحسفًمستكلًالخدماتًالصحيةًيزدادًتكقعًالحياةًكتزدادًنسبةًكبارًالسفً
ًالسكاني،ًكلذلؾًفإفًالدكؿًتعطيًأىميةًكبرلًلرعايةًالمسنيف،ًكخاصةًفيً فيًاليـر
ًكاالحتياجاتً ًالمتطمبات ًتكفير ًتعني ًالمسنيف ًكرعاية ً ًالمرتفع. ًالدخؿ ًذات البمداف

ًلممكا ًمثؿًالخاصة ًلممسنيف ًالصحية ًالرعاية ًتشمؿ ًكالتي ًالسف ًكبار ًمف طنيف
ًالمساعدةًالمعيشية،ًكالرعايةًاليكمية،ًكالرعايةًطكيمةًاألجؿ،ًكالرعايةًالمنزلية.

ًمفً ًلممكاطنيف ًكالشخصية ًاالجتماعية ًالمتطمبات ًعمى ًتؤكد ًالمسنيف كرعاية
ًاألنش ًفيًأداء ًالذيفًيحتاجكفًإلىًبعضًالمساعدة ًالسف، ًكالعنايةًكبار ًاليكمية طة

ًمفًخدماتً ًالعديد ًأف ًبالذكر ًالجدير ًكمف ًحتىًتحفظًلممسنيفًكرامتيـ. بالصحة،
ًرعايةًالمسنيفًحكؿًالعالـًتتـًبشكؿًتطكعيًغيرًمدفكعًاألجر.

اًبيفًالرعايةًالطبيةًكغيرًالطبية،ًبأفًالرعايةًغيرًالطبيةً كيتـًالتمييزًعمكمن
ًمجاؿًالطب.تتـًعفًطريؽًأشخاصًغيرًمتخصصيفًفيً

ً
ًتشجيع الستقالل فى مجال الرعاية الذاتية:

ًعمىً ًالقدرة ًالسف ًلكبار ًيكفر ًالذاتية ًالرعاية ًفيًمجاؿ ًاالستقبلؿ ًتشجيع إف
ًينجزكفً ًعندما ًإيجابيان ًشعكران ًليـ ًيكفر ًأنو ًكما ًأطكؿ، ًلفترة ًأنفسيـ ًعمى االعتماد

ًلمساعد ًمبلئمة ًبيئة ًتكفير ًيجب ًكلذلؾ ًمساعدة. ًبدكف ًما ًالقياـًميمة ًعمى تيـ
بأنشطتيـًاليكميةًمثؿًتكفيرًأماكفًخاصةًبيـًلتسمؽًالمرتفعاتًفيًالشارعًكالمصالحً
ًالمساعدةً ًاألجيزة ًاستخداـ ًعمى ًكمساعدتيـ ًكالمسكف ًكاألندية ًكالشركات الحككمية
مثؿًالكراسيًالمتحركةًفيًتنقبلتيـًفيًالمنزؿًكالشارعًدكفًألًمعاناةًكماًنكفرًليـً

فيًالمكاصبلتًكدخكؿًاألماكفًالعامةًكالترفيييةًبأسعارًزىيدةًتتناسبًًسبؿًاالنتقاؿ
ًمعًدخكليـًالمتكاضعة.ً

ًأنفسيـ؛ً ًاالستقبلؿًفيًرعاية ًالمعمكماتًلكبارًالسفًحكؿًمدلًأىمية كتقديـ
ًإذً ًإلىًأحد؛ ًالحاجة ًبشكؿًمستقؿًدكف ًالذاتية ًالرعاية ًأداء ًفائدة ًمعرفة كيتاحًليـ

ًالقي ًمف ًالسف ًكبار ًإلىًتمكف ًاحتاجكا ًإذا ًحتى ًأك ًبأنفسيـ، ًلمرعاية ًبأنشطتيـ اـ
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اإلشراؼ؛ًفإفًتشجيعيـًعمىًجيكدىـًفيًالحفاظًعمىًاستقئللىتيـًيكفرًليـًالشعكرً
ًباإلنجازًكالقدرةًعمىًمكاصمةًاالعتمادًعمىًأنفسيـًلفترةًأطكؿ.

ًلمقياـً ًيحتاجكفًلممساعدة ًالسفًالمعرضيفًلمخطرًقد ًألفًبعضًكبار كنظران
شطتيـًاليكميةًفإنيـًيفقدكفًاستقبلليـًفيًمياـًالرعايةًالذاتية،ًحيثًإفًالسمككياتًبأن

الشخصيةًالمتبعةًيتـًتعزيزىاًبكاسطةًمقدميًالرعاية.ًكمفًالميـًلمقدميًالرعايةًأفً
يتأكدكاًمفًكضعًالتدابيرًالبلزمةًلمقياـًبكظيفتيـًعمىًخيرًكجو،ًبدالنًمفًأفًيتسببكاً

ًنيفًالذيفًيعانكفًمفًقيكدًجسدية.فيًتدىكرًحالةًالمس
ًجعؿً ًتتسببًفي ًالتي ًكالسمككيات ًالحاالت ًيدرككا ًأف ًالرعاية ًمقدمي كعمى
ًقدرً ًعمى ًيتأكدكا ًأف ًالبد ًكعندئذ ًاآلخريف، ًعمى ًكمعتمديف ًمتكاكميف ًالسف كبار

ًاإلمكافًمفًالمحافظةًعمىًاستقبلؿًالمسنيفًفيًمثؿًىذهًالحاالت.ً
 

 الرعاية الصحية:
ًال ًيفقدكفًتدىكر ًحيث ًالسف ًكبار ًيداىـ ًكبير ًقمؽ ًمصدر ًالحركة ًعمى قدرة

ًالقدرةًعمىًالمشي،ًكصعكدًالدرج،ًكيصبحكفًعاجزيفًتمامان.
ًكفيًمثؿًىذهً ًلمساقيف، ًالدمكية ًيؤدمًذلؾًإلىًحدكثًجمطاتًباألكعية كقد
ًالحركةً ًعمى ًالقدرة ًكتشخيصًسببًعدـ ًالدقيؽ ًالفحصًالطبي ًمف الحاالتًالبد

ًاعدةًالطبيةًالبلزمةًفيًمثؿًىذهًالحاالت.ًكتقديـًالمس
كمفًاألسبابًالصحيةًالميمةًلتدىكرًصحةًالمسنيفًالنقصًفيًعناصرًالدـً
ًحدكثً ًنسبة ًزيادة ًإلى ًيؤدم ًقد ًالذم ًكالحديد ًكالكالسيكـ ًالصكديكـ ًمثؿ المختمفة
ًأكً ًالرئكم ًكااللتياب ًالشعبية ًكالنزالت ًكالجفاؼ ًالتغذية ًكسكء ًالدـ ًكفقر الكسكر

ًكالكشؼًالطبيًبصفةًا ًالمستدامة ًالصحية ًالرعاية ًكذلؾًيحتـ ًخبيثة ًبأكراـ إلصابة
دكريةًعمىًكبارًالمسنيفًحتىًيمكفًالكشؼًالمبكرًعفًىذهًاألمراضًكمعالجتياًقبؿً
ًاألقؿ.ً ًعمى ًقميمة ًبتكمفة ًأك ًبالمجاف ًالعبلج ًكسائؿ ًكتكفير ًالمرض استفحاؿ

ًلكبار ًمقدميًالرعاية ًأىـ ًمف السفًفيًكثيرًمفًاألحكاؿًحيثًيككفًًكتعتبرالعائمة
ًأكً ًالحفيد ًاالبفًأك ًأك ًتككفًاالبنة ًما ًكغالبنا ًعائبلتيـ، ًمفًأعضاء ًالرعاية مقدمك

ًالحفيدةًأكًأحدًاألقرباءًأكًاألصدقاءًالمقربيف.
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 رعاية ذوي الحتياجات الخاصة
ًتيًؤ ًذككًاالحتياجاتًالخاٌصة ًمجمكعةهًمفًالتحٌدياتًالتيًييعانيًمنيا ًتكجدي ٌثري

ًميعٌيفًلمعنايةًبيـ،ً ًإلىًاستخداـًنمطو عمىًحياتيـًكعمىًحياةًعائبلتيـ؛ًألٌنياًتحتاجي
ًمعًالبيئةًالميحيطةًبيـ. ًالصُّعكباتًفيًالتٌأقمـً ًمٌماًقدًيجعميـًيكاجيكفًالعديدًًمفى

ًالمجتمعً ًمف ًتحدياتًسمككية ًالمجتمع ًفي ًاالحتياجاتًالخاصة ًذكك كيكاجو
ًعمىًًالمحيطًبيـ،ًكىيًعبارةًه ًمفًالسمككياتًغيرًالطبيعيةًالتيًتيؤٌثري عفًمجمكعةو

ًبكظائؼًاإلدراؾً ذكمًاالحتياجاتًالخاٌصة،ًكتؤذمًشعكرىـًبسببًميعاناتيـًمفًخمؿو
ً العاٌمة،ًأكًفقدًعضكًأكًبعضًعضكًمفًأجسادىـًكالذمًيؤدمًإلىًمنعيـًمفًالتٌأقمـً

ًمعًالحياةًبطريقةوًصحيحة.
 عاقة:وىناك أنماط مختمفة من اإل

 :الصّحة العقمّية .ُ
ًبيفً ًكتتراكحي ًالخاٌصة، ًاالحتياجات ًذكم ًلعقًؿ ًالصحٌية ًلمحالة ًقياسه كىي
ًبإحدلً ًباإلصابًة ًالعقمٌية ًالٌصحة ًترتبطي ًكعادةن ًكالٌصعبة؛ ًالبسيطة الحاالت
ًخاٌصةوً ًحاالتو ًعف ًعبارةه ًكىي ًالميتبلزمات؛ ًميسٌمى ًعمييا ًييطمؽي االضطراباتًالتي

ًمعًالٌطف ًمنياًعفًطريؽًتيكلدي ًالتخٌمصي ُـّ ًيت ًقد ًمدلًالحياة،ًكأيضان ًأغمبيا ؿًكتستمري
ًداكف،ً ًمتبلزمة ًالميتبلزمات: ًىذه ًأىـ ًكمف ًميعٌينةو، ًكتأىيمٌية ًدكائٌية ًعبلجاتو تكفير

ًكاالكتئابًكالقمؽ،ًكنكباتًالغضبًالشديد،ًكغيرىا.
ً

ًًالّنمو: .ِ
حتياجاتًالخاٌصة،ًكىيًمجمكعةهًمفًالقضاياًالتيًتكاجوًاألطفاؿًمفًذكمًاال

ًأكً ًعقمٌيان، ًالنمٌك ًىذا ًأكاف ًسكاءن ًصحيح، ًبشكؿو ًالٌنمك ًعمى ًقادريف ًغير كتجعميـ
ًالتطٌكرً ًعمى ًعبلماتو ًأٌم ًبغياًب ًكلكف ًعندىـ، ًالجسدٌم ًالٌنمك ًيستمرُّ ًإذ جسدينا؛
ًالعمرٌيةً ًعفًالمرحمة ًتختمؼي ًجسدٌيةو ًعمرٌيةو ًفيًمرحمةو ًيعيشكفى ًيجعميـ ًمٌما العقمٌي،

ًقمٌية.ًالع
ً
ً
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 الصحة الجسدية: .ّ
كىىًالتيًتؤدمًإلىًعدـًقدرتيـًعمىًالقياـًبكاجباتيـًكأعماليـًعمىًأكمؿًكجوً
ًبشكؿًطبيعيًمثؿًاإلصابةً ًكالتفاعؿًمعيـ ًمرضية ًالتعامؿًمعًاآلخريفًبصكرة أك
بفقدًالبصرًأكًالسمعًأكًفقدًعضكًأكًجزءًمفًعضكًمفًالجسدًيعكؽًالمصابًعفً

ًعية.القياـًبكظائفوًالطبي
 

 ًُمشكالت الّتعميم والتعمُّم:
ًالخاٌصةً ًاالحتياجات ًذكم ًتكاجو ًالتي ًالتحٌديات ًأنكاع ًأصعًب ًمف كىي
ًمرحمةً ًمنذي ًلمٌتعامؿًمعيـ ًالكافيةًحكؿًالٌطرؽًالميناسبة ًالخبرة ًبسببًقٌمة كعائبلتيـ؛

ًعفًذلؾًاستمرارًالحالةًالخاٌصةًمعيـ،ًكقدًييؤٌدمًإلىًتطٌكرىاًب سببًالٌطفكلةًكينتجي
ًكميحاكلةً ًمعيا ًالٌتعامؿ ًمف ًبدالن ًتجنُّبيا ًيجبي ًمشكمةه ًأٌنو ًعمى ًالٌطفؿ ًمع الٌتعامؿ
ًمفً ًنكعو ًأكًتمقينيـًألٌم ًتعميميـ، ًمفًالٌصعًب ًكلذلؾًييصبحي ًليا؛ البحثًعفًحمكؿو

 أنكاعًالمعارؼًمعًمركرًالكقت.ً
 

 تأىيل ذوي الحتياجات الخاصة:
ًًك ًالطُّرؽ ًمف ًمجمكعة ًعمى ًتأىيميـ ًكٌؿًىك ًميساعدًة ًفي ًالميستخدىمة الكسائؿ

ًمعً ًالتٌأقمـً ًعمى ًميساعدتيـ ًطريؽ ًعف ًخاٌصة، ًحاالتو ًمف ًييعانكف ًالذيف األفراد
الميجتمعًالمحيطًبيـ،ًمفًخبلؿًدمجيـًمعًالبيئةًالتيًيكجدكفًفييا،ًكمساعدةًأفرادً

ًم ًككذلؾًتثقيؼًالمجتمعًعمىًحسف ًالٌتعامؿًمعيـ، ًكيفٌية ًعمىًفيـً عاممةًعائبلتيـ
ًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكعدـًالسخريةًمنيـًأكًاإلقبلؿًمفًشأنيـ.ً

 وىناك العديُد من الوسائل التي ُتساعُد عمى تأىيميم منيا: 
ًخدماتًالٌرعايةًالصحٌيةًكالتأىيمٌيةًلذكمًاالحتياجاتًالخاٌصة؛ًمفًخبلؿً .أً تكفيري

ًاالستعانةًبالمراكزًالميتخٌصصةًفيًتعميميـًكتأىيميـًلييصبح كاًقادريفًعمىًالتٌأقمـً
ًمعًالميجتمع.
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ًكخصكصانً .بً ًالخاٌصة، ًالحاجة ًتدارؾ ًفي ًالذمًييساعدي ًالميبٌكر ًالعبلجٌي التدٌخؿ
ًجذرٌيةًلياًعفً العقمٌيةًأكًالنفسٌيةًأكًالجسدية،ًمٌماًييسيـًفيًالكصكؿًإلىًحمكؿو
 .طريؽًاالستعانةًبالحضاناتًالميخٌصصةًلؤلطفاًؿًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاٌصة

ًعمىًدمًجًاألطفاؿًذكٌمًاالحتياجاتًالخاٌصةًمعًالصفكؼًالعادٌية؛ًمفً .جً العمؿي
ًتطكيرً ًعمى ًكالعمؿ ًالخاٌصة، ًحالتيـ ًمع ًالتٌأقمـً ًعمى ًتعميمٌيان ًميساعدتيـ أجؿ

ًالمعارؼًاألكلىًبطريقةوًميناسبةوًلبلحتياجات.  قدراتيـًاألساسٌيةًفيًفيـً
جاتًالخاصةًكالتعامؿًمعيـًبكامؿًحسفًمعاممةًاألسرةًكالمجتمعًلذكمًاالحتيا .دً

ًأكً ًحالتيـ ًبغرابة ًبعيد ًمف ًأك ًقريب ًمف ًإلييـ ًاإليماء ًكعدـ ًكالمكدة االحتراـ
 االنتقاصًمفًشأنيـًأكًالرثاءًلحالتيـ.

ًالتيً .قً ًباألعماؿ ًكتكميفيـ ًالعمؿ ًسكؽ ًفي ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكم إدماج
 تناسبًقدراتيـًحتىًيستطيعكاًأفًيؤدكىاًبطريقةًميرضية.

ًفيًجممةً .كً ًميما ًيمعبًالطبيبًدكرا ًكىنا ا ًأيضن ًطبية ًتككفًمشكمة ًقد اإلعاقة
ًحياتوً ًمراحؿ ًفي ًالمعكؽ ًمعاناة ًمف ًالتخفيؼ ًإلى ًكاليادفة ًالعديدة، التدابير
المختمفةًكمساعدتوًكدعمو؛ًبؿًكدفعوًإلىًاألماـًلتذليؿًالصعكباتًالكبيرةًالتيً

ًحياتو ًمسيرة ًفي ًالًيكاجييا ًالحاجات ًذكم ًإف ً ًإلىً. ًماسة ًحاجة ًفي خاصة
عنايةًصحيةًفائقة،ًكمتابعةًمستمرةًمفًقبؿًفريؽًطبيًمتخصص،ًيتمتعًبخبرةً
جيدةًفيًىذاًالمجاؿ.ًكعمىًاألىؿًفيًىذهًالحاالتًمتابعةًأبنائيـًجيدان،ًكاتباعً
ًبياً ًيشير ًالتي ًالتكصيات ًبكافة ًالمدرسة ببلغ ًكا  ًبدقة ًالطبية ًاإلرشادات كافة

قابؿًعمىًالمشرفيفًفيًالمدرسةًالتقيدًبيذهًاإلرشادات،ًالطبيبًالمختص،ًكبالم
 .ًكمراعاةًحاالتًىؤالءًالطبلبًفيًكافةًاألنشطةًالمدرسية

ًتجنبًحدكثًحاالتًاإلعاقةًعمىًقدرًاإلمكافًكذلؾً ًمفًالميـ ككذلؾًفإنو
بالتثقيؼًالصحيًألمياتًالمستقبؿًكالسيداتًالحكامؿًكالمجتمعًبأىميةًالتكعيةًبفترةً

كالمخاطرًالكبيرةًالتيًتيددًصحةًالجنيفًكقدًتؤدمًإلىًحدكثًإعاقةًلمطفؿًالحمؿ،ً
ًالتعرضً ًأك ًالكيميائية، ًاألدكية ًكخاصة ًاألدكية ًبعض ًتعاطي ًمثؿ: ًكالدتو عند
ًالمقكساتً ًداء ًاأللمانية،أك ًكالحصبة ًاألمراض، ًببعض ًاإلصابة ًأك لؤلشعة،

ًالكالدة ًعقب ًاألطفاؿ ًتطعيـ ًعدـ ًأك ًشمؿًً)التككسكببلزمكزيس( ًضد ًالتطعيـ مثؿ
 ًاألطفاؿ.
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ًكالفحصًالطبيًلمشبابًالمقبميفًعمىًالزكاجًمفًاألمكرً ًالمشكرة كلذلؾًفإف
الميمةًالتيًيجبًتعميمياًليككنكاًعمىًدرايةًكيؼًيتـًالحمؿًكالكالدةًبحالةًآمنةًلؤلـً
كيكلدًطفؿًسميـًالًيعانيًمفًمعكقاتًتنغصًحياتوًكتسببًلوًفيًالمستقبؿًمشكبلتً

ًاعيةًكنفسيةًكصحيةًكاقتصادية.ًاجتم
 المراجع:

ُ. ً ًتعميميـ ًكنظـ ًكالمكىكبيف ًالمعاقيف ًتربية ،ً ًالزىيرل ًعباس اطارًً–إبراىيـ
ًخبراتًعالميةً،ًدارًالفكرًالعربى.--فمسفىًك

ًرعايتيـً .ِ ًكسبؿ ًكالمعكقيف ًلممكىكبيف ًالخاصة ًالتربية ،ً ًالزعبي ًمحمد أحمد
رشادىـً،ًطً ً.،ًدارًالفكرًبدمشؽ،ًسكريآًكا 

ًالخدماتًالتربكيةًلذكمًاالحتياجاتًالخاصةً .ّ ًتطكيرًإدارة أحمدًمحمدًغانـً،
فيًضكءًالفكرًالمنظكمي"،ًمجمةًالتربيةًكالتنمية،ًالمكتبًاالستشارمًلمخدماتً

ً(.ٗ) (ًالعددٓٓالتربكية،ًالسنةً)
ًاالحتياجاتً .ْ ًذكم ًاالطفاؿ ًكتأىيؿ ًرعاية ًبرامج ًفي ًمستحدثة استراتيجيات

ًدً.ًعثمافًلبيبًاجً.ًمنً-الخاصةً (،ًِعدد)ً–شكرًبمجمةًالطفكلةًكالتنميةًٌ
ًـ(.ََُِينايرً)

األردفً،ً(،ًمطبعةًاألرز،ًًُاالعاقةًالحركيةًكالحسيةً،ًسعيدًحسني،ًالعزةًطً .ٓ
ً.(ًٖ- ـَََِ

ٔ. (ً ًعكدة ً،عماف،ًََِّالريماكمً،محمد ًكالمراىقة ًالطفكلة ًنفسًالنمك، ًعمـ :)
  .دارًالميسرةًلمنشرًكالتكزيعًكالطباعة

ٕ. (ً ًخير ًمحمد ًفيصؿ ًالكطفًََِْالزراد، ًفي ًكالشباب ًالمراىقة ًمشكبلت :)
 .،ًدارًالنفائسًلمطباعةًكالنشرًكالتكزيعًِالعربي،ًبيركتً،ًط

ًالدارً .ٖ ًالجديدة، ًالنجاح ًمطبعة ًالمدرسية، ًكالعبلقات ًالمراىؽ ًأكزم: د.أمجد
 .ـُُُٗالبيضاء،ًالمغرب،ًالطبعةًالثالثةً

ًًك .8 ًالسيد ًمحمكد ًالحميـ ًمكتبوًعبد ً)القاىره: ًالعاـ ًنفس ًعمـ آخركف:
 (.َُٗٗغريب،

محمدًصادؽًصبكر:ًالمسنكفًبيفًالصحوًكالمرضً)القاىره:ًدارًالشركؽ،ً .11
 (.َََِ،ًُط



~ 237 ~ 
 

ًالرعاية"ً .11 ًكبرامج ًكاألنكاع ً"المفيكـ ًاالجتماعية ًاإلعاقة ًالنصر: ًأبك مدحت
 (.ََِْ)القاىره:ًمجمكعوًالنيؿًالعربية،

(:ًًسيككلكجيةًالنمكًفيًََُِكني،ًمصطفىً)ميمكنيً،ًبدرةًكميمً-معتصـً .12
 الطفكلةًكالمراىقةً.ًبفًعكنكفً،الجزائرً،ًديكافًالمطبكعاتًالجامعية

ُّ. ً ً)ً–معتصـ ًبدرة ًالطفؿًَُُِميمكني، ًكالعقميةًعند ًاالضطراباتًالنفسية :)
ً.،الجزائرً،ًديكافًالمطبكعاتًالجامعيةّكالمراىؽً،ًط

ًالعالمىًلبلمتناعًعفًالتدخيفًلسنةً(:ًفىًاليََِِ)منظمةًالصحةًالعالميةً .ُْ ـك
ََِِ. 

 (:ًكفياتًاألمكمة.َُِٗ)منظمةًالصحةًالعالميةً .ُٓ
ُٔ. ً ًالعالمية ًالصحة ًكباءًَُِٗ)منظمة ًمف ًالبشرل: ًالمناعى ًفيركسًالعكز :)

 مدمرًإلىًمرضًمزمفًيتيسرًتدبيرهًالعبلجى.
 (:ًالنشاطًالبدنىًًكالشباب.َُِٗ)منظمةًالصحةًالعالميةً .ُٕ
(:ًمنظمةًالصحةًالعالميةًتدعكًإلىًاالىتماـًَُِْ)العالميةًمنظمةًالصحةً .ُٖ

 بصحةًالمراىقيف.
(:ًالعنؼًضدًالمرأة،ًقطاعًالصحةًيرد،ًالرقـًَُِّ)منظمةًالصحةًالعالميةً  .ُٗ

 المرجعىً
WHO/NMH/VIB/PVL/B.1 

دًنصرًخميؿًعمرافًكآخركف:ًالممارسةًالعامةًلمخدمةًاالجتماعيةًفيًمجاؿً .21
ً)جامع ًالمسنيف ًحمكافًرعاية ًً-و ًاالجتماعية ًالخدمة ًمجاالتًً-كمية قسـ
 ً.الخدمةًاالجتماعية(

 ً .(:ًرعايةًكبارًالسف،ًمكتبةًجامعةًبيرزيتََِٗجميؿ،ًإخبلص،ً) .21

(:ًالشيخكخةًأسبابياًكمضاعفاتيا،ًككالةًالمطبكعات،ًََِِخميؿ،ًعرفاتً) .ِِ
 ً.ًًْ الككيت

بيفًاآلماؿًكاآلالـ،ً(:ًمرحمةًالشيخكخةًكحياةًالمسنيفًََِٔسميماف،ًسناء،) .ِّ
 ً.الطبعةًاألكلى،ًدارًالمعرفةًالجامعية،ًالقاىرة

ِْ. (ً ًفيمي، ًالشركؽًلمنشرًََِِالغزاكم، ًدار ًاالجتماع، ًإلىًعمـ ًالمدخؿ :)
 كالتكزيع،ًالقاىرةً.
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ِٓ. (ً ًمحمد، ًالمعرفةًُٓٗٗفيمي، ًدار ًالسف، ًلكبار ًاالجتماعية ًالرعاية :)
 .الجامعية،ًاإلسكندرية

(:ًحاجاتًالمراىقيفًالثقافيةًكاإلعبلميةً.ًََِٔأحمدً)ًىبلؿً،ًراكيةًكشتاً، .ِٔ
ًاإلسكندرية،ًمركزًاإلسكندريةًلمكتاب.

ِٕ. (ً ًكبلم ًىنرم ًجريف، ًليند ،ً ًركبرت ًالطفؿًََِْكاطسكف، ًسيككلكجية :)
كالمراىؽ،ًترجمةًدالياًعزتًمؤمف،ًمراجعةًمحمدًعزتًمؤمف.ًمصر،ًمكتبةً

ً.يمدبكلي،ًالرياض،ًالسعكدية،ًدارًالفكرًالجامع
مقدمةًفيًعمةًالشيخكخةًً-يحيىًمرسيًعيدًبدر:ًالمسنكفًفيًعالـًكمتغير .ِٖ

 (.ََِٕ،ًُ)اإلسكندرية:ًدارًالكفاء،ًط
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 المبحث الثامن
 الرعاية الصحية لمسكان فى مناطق النزوح والصراعات المسمحة

ً
ًكالككارثًالطبيعيةًتعتبرًالصراعاتًالمسمحةً أكبرًًأحدًُِفيًبدايةًالقرفًالػ

األسبابًكراءًحركةًاليجرةًكنزكحًالشعكبًفقدًذكرتًككالةًاألمـًالمتحدةًلبلجئيفًأفً
ًالمسمحةً ًالصراعات ًبسبب ًديارىـ ًمف ًلمخركج ًاضطركا ًالذيف ًاألشخاص عدد

كشمؿًًَُِٗمميكفًشخصًفيًعاـًًٖ.َٕكالحركبًاألىميةًفيًالعالـًيصؿًإلىً
ً.يفًاقتمعكاًمفًبمدانيـالعددًالبلجئيفًكممتمسيًالمجكءًكاألشخاصًالذ

ًبيكتيـً ًمف ًالناس ًنزكح ًإلى ًتؤدم ًاألىمية ًكالحركب ًالمسمحة فالصراعات
ًالقكاتً ًتسببو ًالذل ًالدمار ًمف ًكاليركب ًكاإلصابة ًالقتؿ ًلتفادم ًاألصمي كمكطنيـ

ً ًلبلجئيف ًمخيمات ًفي ًإما ًمتجمعيف ًأمنان ًأكثر ًأماكف ًإلى ًأكًالالمتصارعة مؤقتة
ًبع ًمف ًمعدة ًإيكاء ًالمانحةًمعسكرات ًالدكلية ًكالجمعيات ًاإلنسانية ًالمنظمات ض

ًالًتتكفرًبياً ًكقد ًمزدحمة ًالمعسكراتًتككفًعادة ًتمؾًالمخيماتًكىذه لممساعدات،
ًبياً ًتنعدـ ًكأحيانا ًلمنازحيف ًالكافية ًاإلنجابية ًخدماتًالصحة ًكخاصة ًالنظيفة المياه

ًيجع ًالذم ًاألمر ًالطبية، ًكالعناية ًالصحي ًلمصرؼ ًالجيدة ًالنازحيفًالخدمات ؿ
يتعرضكفًلنكاقؿًالمرضًخبلؿًفترةًالطكارمء.ًكخبلؿًىذهًالمرحمةًيتعرضًالنازخكفً

ًالمعدية ًباألمراض ًاألمياتً لئلصابة ًكفيات ًكخاصة ًبينيـ ًالكفيات ًنسبة كتزداد
ًغيرً ًكالحمؿ ًالجنسي ًكالتحرش ًكاألطفاؿ ًالمرأة ًضد ًالعنؼ ًيزداد ًكما كاألطفاؿ

ًاآلمف ًكاإلجياضًغير ًاإلناثًكحمؿًًالمرغكبًفيو ًختاف ًمثؿ كالممارساتًالضارة
كافًمعمكالنًبوًفيًفترةًالسمـ،ًكىركبًًذلالًالمراىقاتًبسببًانييارًالنظاـًالصحي

الطكاقـًالطبيةًالمدربةًكفشؿًبرامجًالتحكـًفيًالعدكمًكالمرضًكتدميرًالبنيةًالتحتية،ً
ًالنظاـًالصحيًفيًالبمدافًالمستقبمةًلممياجريف ًقمتًكفاءة ًزادتًخطكرةًًككمما كمما

ًأمٌسً ًفي ًلممياجريف ًالمستقبمة ًالبمداف ًىذه ًفإف ًكلذلؾ ًالصحية، ًالمضاعفات ىذه
الحاجةًلتقديـًمعكناتًصحيةًعاجمةًمفًالمنظماتًالدكليةًكالببلدًالمانحةًلممياجريفً

ًياًحياةًكريمةًكمستكلًصحيًمقبكؿ.يإل
النزاعًالمسمح،ًككثيراًماًتككفًنظـًمراقبةًتفشيًاألمراضًضعيفةًفيًحاالتً

ًالمختبراتًفيًأخذً ًلتأخر ًنتيجة ًاألكبئة ًالكشؼًعف ًفي ًالتأخير فيترتبًعمىًذلؾ
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ًلتمؾً ًالمسببة ًالميكركبات ًمف ًالتأكد ًكسرعة ًجمعيا ًفي ًالخبرة ًكانعداـ العينات
ًاإلصابات.ً

تفشيًالمرضًكتنفيذًتدابيرًالرقابةًالمناسبة،ًًمفكقدًتعرقؿًالنزاعاتًالتحقؽً
ًإ ًالكصكؿ ًكماًكتعكؽ ًاألكبئة ًلمختمؼ ًلمتشخيصًالمبكر ًعينات ًألخذ ًالسكاف لى

تعكؽًالنزاعاتًالمسمحةًفيًكثيرًمفًاألحيافًكصكؿًالمعكناتًالطبيةًكاإلنسانيةًإلىً
ًمناطؽًالنزاعًمماًيزيدًالحالةًسكءان.ً

بعضًاألمراضًالمعديةًظيرتًمفًجديدًبسببًانخفاضًالتغطيةًبالمقاحاتًإفً
ًاأل ًشمؿ ًفيركس ًمرض ًفيًمثؿ ًحدث ًكما ًبالنزاعات ًالمتأثرة ًالبمداف ًفي طفاؿ

الصكماؿًكفيًدارفكرًبالسكداف،ًكالصكماؿًالتيًكانتًخاليةًمفًمرضًشمؿًاألطفاؿً
ًُْكبسببًالنزاعاتًأصبحتًًََِٔلكجكدًحمبلتًتحصيفًمستمرة،ًكلكفًفيًسنةً

ليًفيًمتأثرةًبالمرض،ًكفيًدارفكرًالتيًسيًجمتًبياًالحالةًاألًكًًُٗمنطقةًمفًأصؿً
ً ًًََِٓكبحمكؿًعاـًًََُِعاـ ًتأكيد ًِٔكاليةًمفًأصؿًًُٕحالةًفيًًَُٓتـ

ًحتىًاآلفًمفًبعضًالبمدافً ًيمكفًاستئصاؿًالمرضًنيائيا ًكلـ ًفيًالسكداف، كالية
 مثؿًباكستافًكأفغانستافًبسببًالنزاعاتًالمسمحة.

ًكالميكركباتًلؤل ًالجراثيـ ًفيًتطكيرًمقاكمة ًالنزاعاتًالمسمحة ًتيسيـ دكيةًكما
ًتحتً ًالمصنعة ًاألدكية ًأك ًالكافية ًغير ًالجرعات ًألخذ ًنتيجة ًبفاعميتيا المعركفة

 .معاييرًغيرًمقبكلةًفيًمناطؽًالنزاع
ًتسببًخمبلنً ًالمسمحة ًكالنزاعات ًالحركبًاألىمية ًبأف ًلمشؾ ًمجاؿ ًال كأخيران،

بيفًًكامبلنًفيًالمنظكمةًالصحيةًكتيسيـًفيًإيجادًميكركباتًمعديةًكأكبئةًكانتشارىا
ًالناشئةًفيًحاالتًالصراعًكاحتكائياً النازحيفًكيمثؿًالكشؼًعفًاألمراضًالمعدية
ًالتيًتعززًانتقاؿًاألمراضً ًبسببًعكامؿًالخطرًالمتعددة ًتحدياتًرئيسية كمراقبتيا

 كتعكؽًالسيطرةًعمييا.ً
ًالمرضًكالتقميؿً ًالحتكاء ًالمعنيةًضركريان ًالمنظماتًالدكلية ًكافًتشجيع ليذا

ًلناتجًعفًىذهًالصراعات.ًمفًخطرهًا
ًمبكرً ًإنذار ًدكلييفًكشبكة ًخبراء ًيمكفًأفًتحشد ًالمنظماتًالعالمية ًأف كما
ًعمىً ًاألمراضًكمنعًانتشارىا ًلمتخفيؼًمفًآثارًىذه ًفرؽًاستجابة ًحشد كيمكفًليا

ًالصعيدًالدكلي،ًكىذاًكاجبًأخبلقيًيمسًالعالـًأجمع.
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 المراجع:
1. Blomberg, S. Brock, and Gregory D. Hess (2002). The 

temporal links between conflict and economic activity. 
Journal of Conflict Resolution, vol. 46, No. 1. 

د.ًأحمدًأبكًالكفا،ًالفئاتًالمشمكلةًلحمايةًالقانكفًالدكليًاإلنسانيًفيًالقانكفً .ِ
 .ََِّالدكليًاإلنساني،ًالمجنةًالدكليةًلمصميبًاألحمر،ًالقاىرة،ً

ًاإلنمائيً) .ّ (.ًتقريرًالتنميةًاإلنسانيةًالعربيةًلمعاـًََِٗبرنامجًاألمـًالمتحدة
نيكيكرؾ:ًالمكتبًاإلقميميً .(:ًتحدياتًأمفًاإلنسافًفيًالبمدافًالعربيةََِٗ)

 .لمدكؿًالعربية
،ًًُٓ/َُِْ(.ًتقريرًمنظمةًالعفكًالدكليةًلعاـًَُِٓمنظمةًالعفكًالدكليةً) .ْ

ًالعالـ،ًلندف.ًحالةًحقكؽًاإلنسافًفي
https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumbe
r=pol10%2f0001%2f2015&language=ar  

ًاألدنىً .ٓ ًالشرؽ ًفي ًالفمسطينييف ًالبلجئيف ًكتشغيؿ ًإلغاثة ًالمتحدة ًاألمـ ككالة
 )عدةًأعكاـ(،ًتقاريرًالمفكضًالعاـ.
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 المبحث التاسع
 العالم الرقمي وصحة السكان

 
 ًل: مفيوم الصحة في العصر الرقمي:أو 

ًالصػػػػػػحةًاإللكتركنيػػػػػػةًعمػػػػػػىًتطبيقػػػػػػاتًكثيػػػػػػرةًمػػػػػػفًأىميػػػػػػاًً يشػػػػػػتمؿًمفيػػػػػػـك
ــــــة كتشػػػػػػمؿًعمميػػػػػػةًجمػػػػػػعًالمعمكمػػػػػػاتًكتخزينيػػػػػػاًكمعالجتيػػػػػػاًًإدارة المعمومــــــات الطبي

ـــــي كالبحػػػػػثًعنيػػػػػاًكاسػػػػػترجاعيا،ًباإلضػػػػػافةًإلػػػػػىًتطبيػػػػػؽً ـــــي اإللكترون الســـــجل الطب
تًكالبيانػػػػػػػاتًالطبيػػػػػػػةًالخاصػػػػػػػةًبػػػػػػػالمريضًالػػػػػػػذمًيحتػػػػػػػكمًعمػػػػػػػىًالمعمكمػػػػػػػاًالموحـــــــد

تاحػػػػػةًنقػػػػػؿًىػػػػػذهًالمعمكمػػػػػاتًإلكتركنينػػػػػاًعػػػػػفًطريػػػػػؽًشػػػػػبكاتًالبيانػػػػػاتًبػػػػػيفًالمرافػػػػػؽً كا 
ًنشػػػػػػػرًكتبػػػػػػػادؿًالمعمكمػػػػػػػاتًالطبيػػػػػػػةًبػػػػػػػيفً الطبيػػػػػػػةًالمختمفػػػػػػػة.ًكػػػػػػػذلؾًيشػػػػػػػمؿًالمفيػػػػػػػـك
جػػػػراءًالعمميػػػػاتًالجراحيػػػػةًكالرعايػػػػةًالصػػػػحيةًعػػػػفًبعػػػػدًفيمػػػػػاً المختصػػػػيفًإلكتركنينػػػػاًكا 

 التصوير الرقمي.ككذلؾًتطبيقاتًًالتصالي بالطبييعرؼً
 

 ًًثانًيا: تعريف منظمة الصحة العالمية لمصحة اإللكترونية:
ىىًاالستخداـًعاليًالمردكدًكالمأمكفًلتكنكلكجياتًالمعمكماتًكاالتصاالتًمفً
ًالصحيةً ًالرعاية ًخدمات ًذلؾ ًفي ًبما ًبيا ًالمرتبطة ًكالمياديف ًالصحة ًدعـ أجؿ

ًصحيةًكالتثقيؼًالصحي.كالترصدًكالكتاباتًال
ًالمعمكماتًكاالتصاالتًفيً ًتطبيؽًنظـ ًبأنيا ًاإللكتركينة ًتيعىرَّؼًالصحة كما

ًالمجاالتًالطبيةًكالصحيةًفيًنفسًالمكقعًعفًبعد.
ً

 ثالثًا: مجالت الصحة في العصر الرقمي:
ًمفًأىـًمجاالتًالصحةًفيًالعصرًالرقميًماًيمى:ً

 الممف الطبي اإللكتروني الموحد: .ٔ
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ىكًممؼًطبيًإلكتركنيًمكحدًلكؿًمكاطفًكمقيـًبحيثًيتـًربطًالسجؿًالطبيً
لممريضًكيمكفًألمًجيةًطبيةًأخذًنسبةًمفًالممؼًالطبيًلمتابعةًسجؿًالمريضً

ًكالعبلجاتًالمقدمةًفيًالجياتًالطبيةًاألخرل.
 

 المستشفى الفتراضي عمى اإلنترنت:  .ٕ
ًكرب ًالطبية ًلممستشفيات ًإلكتركنية ًمكاقع ًالذكيةًإنشاء ًكاليكاتؼ ًباألجيزة طيا

خبارً كيتـًمفًخبللياًتكفيرًالمعمكماتًالخاصةًباألطباءًكالخدماتًالطبيةًالمقدمةًكا 
ًالتكاصؿً ًبمكاقع ًكربطيا ًإلغائيا ًأك ًكتأجيميا ًبالمكاعيد ًالطبية ًالخدمة متمقى
ًالبياناتً ًقاعدة ًخبلؿ ًمف ًالمعالج ًالطبيب ًيختار ًأف ًمف ًكتمكينو االجتماعي،

اتًالمكجكدة،ًلضمافًاالستفادةًمفًاألطباءًأصحابًالتخصصاتًالنادرةًفىًكالمعمكم
أمًمكافًفيًالمدينةًكفيًأمًكقتًكتمكينوًمفًمراسمةًطبيبوًفيًأمًمكافًكفيًأمً

ًكقتًلتشخيصًحالتوًمفًخبلؿًقاعدةًالمعمكمات.
 

 البطاقة الرقمية لكل مواطن التى تحتوي عمى شريحة ذكية:  .ٖ
ًمًك ًلكؿ ًرقمية ًبطاقة ًالطبيًىى ًتاريخو ًتضـ ًذكية ًتحتكمًعمىًشريحة اطف

كمشكبلتوًالصحيةًكنكعًفصيمةًالدـًكاألشعةًكالتحاليؿًالخاصةًبحالتوًالصحية،ًكماً
تفيدهًالتقنيةًفيًالمكاعيدًكمراجعاتًالمرضىًفبدالنًمفًأفًيظؿًالمريضًفيًساحاتً

زدحاـً،ًكتضمفًالمستشفىًنستطيعًأفًنطكرًأجيزةًالخدمةًالذاتية،ًكتنتيىًطكابيرًاال
راحةًالمرضى،ًكيجبًأفًيككفًىناؾًتشخيصًلممريضًمفًًقبىؿًالطبيبًعفًبعيدًمفً

ًخبلؿًالتقنية،ًكبذلؾًنكفرًالكقتًكالجيد.
ً
 

 الصيدلية الذكية:  .ٗ
يحدثًغالبناًأفًالمريضًيبحثًعفًأحدًاألدكيةًفيًأكثرًمفًصيدليةًكيككفً

ييدَّكفًعميوًاألدكيةًالمكجكدةًمعًالدكاءًغيرًمكجكدً،ًفالحؿًىكًكضعًمكقعًلمصيدليةً
ًفقطًبمسحً ًينقصًأمًدكاءًأكًيتـًشراؤه ًبحيثًإنوًعندما ًبالمكاقعًالمشتركة ربطيا
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البارككدًعمىًالدكاءًيربطًنفسوًأكتكماتيكيناًبالمكقعًكيحذؼًمفًالمكقعًكبيذهًالحركةً
ًيتـًتكفيرًالكقتًكالجيد.

ً
 فادة منيا:رابًعا: تطبيق خدمات الصحة اإللكترونية والست

 وذلك في المجالت التالية:
ًاإلدارةًالطبيةًكالصحية. .ُ
 التخطيطًالصحيًاالستراتيجي. .ِ
 التثقيؼًالصحي. .ّ
 الرعايةًالصحيةًكرعايةًالمرضىًكدعميـ.  .ْ
 الصحةًالكقائية. .ٓ
 التعميـًكالتدريبًالطبي. .ٔ
 السجؿًالطبيًاإللكتركني. .ٕ
 الطبًاالتصاليًكالطبًعفًبعد. .ٖ
 ف.الطبًالمبنيًعمىًالبراىي .ٗ

 الصدًالكبائي. .َُ
 نظـًالمعمكماتًالجغرافيةًالمتصمةًبالخدمةًالصحية. .ُُ
 إتاحةًخدماتًالمنشكراتًكالمعمكماتًالطبية. .ُِ
 الخدماتًالمرتكزةًعمىًالمعرفة. .ُّ

 
 خامًسا: مكونات الصحة في العالم الرقمي:

 تتكون الصحة في العالم الرقمي من:ً
 التطبيب اإللكتروني: .ٔ

ًما ًأك ًاإللكتركني ًأشكاؿًًالتطبيب ًمف ًشكؿ ًكىك ًبعد ًعف ًبالتطبيب يعرؼ
ًلتبادؿًالمعمكماتً ًتقنياتًاالتصاالتًالمتطكرة ًعمىًاستخداـ ًيعتمد ًالطبية الممارسة
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الصحيةًكتقديـًالرعايةًالصحية،ًكىذاًًبغىضًالنظرًعفًالحكاجرًالزمنيةًكالجغرافية،ً
ًأكًحتىًالثقافيةًكاالجتماعية.ً

 قل إلى نوعين:وينقسم التطبيب عن بعد من حيث الن
حيثًيككفًاالتصاؿًكالتفاعؿًفيًالكقتًالحقيقيًبيفًًنقل متزامن: (أً

ًالطبيبًمفًجيةًكمريضوًمفًالجيةًاألخرل.
ًأكًًالنقل غير المتزامن: (بً ًكتكصيؿ ًبنقؿ ًالمريضًيقكـ ًإف حيث

تكفيرًالمادةًالطبيةًبكاسطةًالفيديك،ًأكًالحاسكبًأكًأمًكسيمةًأخرلً
 الطبيبًفيًكقتًالحؽ.كيتمقىًأكًيحصؿًعمىًالردًمفً
 من أىم استخدامات التطبيب اإللكترونى:

 االستشاراتًالطبيةًفيًالحاالتًالخاصة. (أً
 ظيكرًمرضًغيرًشائعًأكًنادرًمثؿًمرضًاإليبكال. (بً
 تضاربًاآلراءًكاألفكارًحكؿًمرضًمعيف. (جً
 أمراضًبمعالجةًتجريبية. (دً
 مرضًمييددًلمحياةً)كباءًقاتؿ(. (قً

 ني:من أىم فوائد التطبيب اإللكترو 
 تحسيفًالرعايةًالصحيةًبتعددًكسائطًشرحًالمرض. (أً
 تقميؿًنفقاتًانتقاؿًالمريضًإلىًأماكفًمتخصصةًبعيدة. (بً
ًالراحةً (جً ًمف ًقدر ًأكبر ًيكفر ًبما ًالمريضًكالطبيب ًبيف التكاصؿ

 لممريض.
ًيعززً (دً ًمما ًأسرع ًبشكؿ ًالصحية ًالرعاية ًمبادلء ًتطكير إمكانية

 المتخصصة.التعاكفًالطبىًكتقاسـًالمعمكماتًكالخبراتً
 من أبرز الخدمات التى يقدميا التطبيب اإللكترونى عن ُبْعد:

ًبعد (أً ًعف ًالطبية ًباالستشارات ًالخاصة  – Teleالخدمة
Consultant 

 Tele – Surveillanceالمراقبةًالطبيةًعمىًبعدًمسافةًمعينةً (بً
 Tele – Urgenciesاإلجابةًالطبيةًفىًإطارًتنظيـًالطكارلءً (جً
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 التعميم اإللكترونى : .ٕ
ىكًكسيمةًمفًالكسائؿًالتيً التعميم والتدريب اإللكتروني فى مجال الصحة

تدعـًالعمميةًالتعميميةًكبالذاتًفىًالمجاؿًالصحىًكتحكلياًمفًطكرًالتمقيفًإلىً
ًلمتعميـً ًكيجمعًكؿًاألشكاؿًاإللكتركنية ًالميارات، طكرًاإلبداعًكالتفاعؿًكتنمية

ًالطًر ًأحدث ًتستخدـ ًحيث ،ً ًكالتدريب ًكالتدريبًكالتعمـ ًالتعميـ ًمجاالت ًفي ؽ
ًباعتماد ًكالترفيو ًأدتًً.كشبكاتيا التخزينيةًككسائطيا الحكاسيبًكالنشر كلقد
إلىًظيكرًأنماطًجديدةًلمتعميـًكالتدريبً،ًمماً التقنيةًالنقبلتًالسريعةًفيًمجاؿ

زادًفيًترسيخًمفيكـًالتعميـًالفردمًأكًالذاتيً؛ًحيثًيتابعًالمتعمـًتعٌمموًحسبً
ًكس ًكقدرتو ًكيعتبرًطاقتو ًخبراتًكمياراتًسابقة. ًمف ًلديًو ًلما ًككفقا ًتعممو رعة

ًعامة،ً ًعفًبعد ًيسمىًبالتعمـ ًلما ًاألنماطًالمتطكرة ًىذًه ًاإللكتركنيًأحد التعميـ
اإللكتركنيً كالتدريبًًالتعميـًيثًيعتمدخاصة.ًح الحاسكبًكالتعميـًالمعتمدًعمى

ًعمى ً الحاسكبًأساسا ًالمعارؼ ًنقؿ ًفي ًتطبيقاتوًكالشبكات ًكتضـ كالميارات.
االفتراضيةًكالتعاكفًالرقمي.ً التدريسًالتعمـًعبرًالكبًكالتعمـًبالحاسكبًكغرؼ

ًالدركسًعبر ًمحتكل ًتقديـ ًكاألقراصً اإلنترنتًكيتـ ًكالفيديك ًالسمعية كاألشرطة
كقدًتـًاستحداثًبرامجًصحيةًتعميميةًكثيرةًفىًكؿًالمجاالتًكىناؾًً.المدمجة

ًالحصكؿً مكانية ًكا  ًالدارسيف ًلتقييـ ًكأدكات ًتعميمية ًبرامج ًبإعداد ًتقكـ منظمات
ًةًكمنياًبرامجًمجانيةًكبرامجًمدفكعةًاألجر.عمىًشياداتًمعتمد

 
 النشر اللكترونى : .ٖ

النشرًاإللكتركنىًىكًاستخداـًاألجيزةًااللكتركنيةًفىًإدارةًكتكزيعًالمعمكماتً
ًعامةً ًلممكاطنيف ًالصحى ًكاإلرشاد ًكالتثقيؼ ًالتكعية ًأجؿ ًمف ًكالطبية الصحية

 تكفرةًلدييـًأكًعفًطريؽ:كتكجيييـًإلىًالكقايةًباستغبلؿًطرؽًككسائطًقدًتككفًم
 قكاعدًالبيانات. (أً
ًالبكاباتًاإللكتركنية. (بً
 خدماتًشبكةًاالنترنتًكالبريدًاإللكتركنى. (جً
 المنتدياتًكالمكاقعًالطبيةًالمختمفة. (دً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 المكتباتًالرقميةًكالدعايةًعبرًشبكةًاإلنترنت. (قً
ًً

 السجالت الطبية : .ْ
ًكالنما ًالتقارير ًمجمكعة ًبأنيا ًالطبية ًالسجبلت ًتعريؼ ًالخاصةًيمكف ذج

بالمرضىًالتىًيستخدمياًكؿًمفًالممرضًأكًمكظؼًالسجبلت،ًكماًأنياًتمتازًبدقةً
ًالمعمكماتًالمختمفةً ًمصادر ًمع ًتكامميا ًخبلؿ ًمف ًإلييا ًالكصكؿ ًكسيكلة محتكاىا

 اعتمادانًعمىًنظـًشبكاتًالمعمكماتًكىىًنكعاف:
 سجبلتًالرعايةًالتمريضية. -
ًسجبلتًإدارية. -

 
 ضار إدمان التقنية والتصالت وكيفية معالجتيا:سادًسا: التوعية بم

ًمضارً ًحكؿ ًالتكعية ًميمتيا ًتككف ًالمدينة ًأنحاء ًجميع ًفى ًمراكز إنشاء
ًالفيديكً ًكألعاب ًاإلنترنت ًكإدماف دمانيا ًكا  ًكاالتصاالت ًالتقنية ًاستخداـ كمساكئ

العبلجًكالدردشةًكالتحدثًلفتراتًطكيمةًعمىًاليائؼًالنقاؿًمثبلنًباإلضافةًإلىًكيفيةً
ًالتقنيةً ًاستخداـ ًفى ًالسميمة ًالعادات ًحكؿ ًالتكعية ًكتكثيؼ ًمنيا ًكالتخمص منيا
ًكاألضرارً ًالمساكئ ًمف ًالكثير ًاألخيرة ًاآلكنة ًفى ًظيرت ًألنو ًنظران كاالتصاالت
ًكالمجتمعً ًالفرد ًمستكل ًعمى ًالمعمكمات ًكتقنية ًاالتصاالت ًإدماف كاألمراضًنتيجة

 جتماعيةًأيضان.بشكؿًعاـًكعمىًمستكلًالعبلقاتًاال
 سابًعا: العقبات التى تقف أمام تطبيق الخدمات الصحية اإللكترونية:

يكجدًالعديدًمفًالعقباتًالتىًتعيؽًالخدماتًالصحيةًاإللكتركنيةًكالمعمكماتيةً
ًالطبيةًكبدكرىاًتضيؽًعمميةًتطبيؽًالصحةًاإللكتركنية:

ًالطب -ُ ًالمعمكماتية ًكدكر ًبقيمة ًالكافى ًاإلدراؾ ًنقص ًأك ًكالصحةًعدـ ية
ًاإللكتركنيةًفىًتطكيرًكالرقىًبمستكلًالخدماتًالصحية.

ًخدماتً -ِ ًبتقديـ ًالمعينة ًالصحية ًالمؤسسات ًلدل ًالكاضحة ًالرؤية غياب
 الرعايةًالصحية.
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ًكضعً -ّ ًتناسب ًالتى ًاالستراتيجية ًالخطط ًبكضع ًاالىتماـ ًعدـ ًأك غياب
ًل ًلمتطبيؽ ًالقابمة ًغير ًالخطط ًكضع ًأك ًكالمنطقة ًالطبية عدـًالمؤسسة

 مناسبتياًكمراعاتياًالحتياجاتًكمؤىبلتًالمكاردًالمتاحة.
ًكتطبيؽًً -ْ ًالتحتية ًالبنية ًلكضع ًالمترتبة ًالتكاليؼ ًتحمؿ ًعمى ًالقدرة عدـ

 خدماتًالصحةًاإللكتركنية.
ًفىًمجاؿًالمعمكماتً -ٓ ًالمؤىمة ًالخبراتًكالقدراتًالبشرية ًكقمة نقصًالخبرة

 الطبية.
ًلتط -ٔ ًكاألساسية ًالتحتية ًالبنية ًبماًضعؼ ًاإللكتركنية ًالصحة ًخدمات بيؽ

فيياًتأىيؿًالككادرًالبشريةًالطبيةًكغيرًالطبيةًلمتعامؿًمعًمفيكـًالصحةً
 اإللكتركنيةًكتقديـًخدماتيا.

غيابًأكًضعؼًالقكانيفًكالتشريعاتًكاالختبلفاتًالخاصةًبتقديـًخدماتً -ٕ
 الصحةًاإللكتركنية.

 بيةًالخاصة.غيابًأكًتيميشًدكرًالقطاعًالخاصًكالمؤسساتًالط -ٖ
 ضعؼًمستكلًالتعاكفًكالربطًبيفًالقطاعاتًالصحيةًالمختمفة. -ٗ

ومما سبق يتضح أن أىم وأول الخطوات لمعمل عمى تطبيق مفيوم الصحة 
 اإللكترونية ىو:

كضعًرؤيةًكاضحةًلكزارةًالصحةًمفًخبلؿًخطةًًاستراتيجيةًمبنيةًعمىً -ُ
ًكالمستقب ًالحالية ًاالحتياجات ًلجميع ًكشاممة ًجميعًالمعطيات ًكتراعى مية

ًالظركؼًكالعكامؿًالمحمية.ً
ِ- ً التركيزًعمىًبناءًالككادرًالمؤىمةًكتأىيؿًالككادرًالحاليةًلمتعامؿًمعًمفيـك

 الصحةًاإللكتركنيةًكتقديـًخدماتيا.
ًاإللكتركنيةً -ّ ًبالصحة ًالخاصة ًكالتشريعات ًكالقكانيف ًالمعايير كضع

 اتًالمرضى.كأخبلقياتًالمينةًمعًالتأكيدًعمىًسريةًكحفظًمعمكم
ًالرعايةً -ْ ًخدمات ًكمقدمى ًالصحية ًالقطاعات ًجميع ًبيف ًالكامؿ التعاكف

 الصحية.
ًالممؼًالصحىًاإللكتركنى. -ٓ  التأكيدًعمىًمفيـك
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ً
 ثامًنا: التأثير السمبى لمعالم الرقمى عمى صحة السكان:

ىناك العديد من السمبيات فى مجالت عديدة من الحياة الجتماعية والتعميم 
 يما يمى نذكر بعض السمبيات:والصحة، وف

 ًًحيث ًأقؿ، ًبشكؿ ًأساسية ًتعميمية ًميارات ًاستخداـ ًعمى ًالطبلب إجبار
ًاألخطاءً ًلتصحيح ًأنظمة ًمف ًيحتكيو ًكما ًلمحاسكب ًاستخداميـ أسيـ
ًالكتابيةًكاإلمبلئية،ًباإلضافةًإلىًخفضً اإلمبلئيةًعمىًخفضًمياراتيـ

ًالتًالحاسبة.مياراتيـًالحسابيةًنتيجةًاالستخداـًالمتكررًلآل
 ًًبصحة ًسكاء ًأحيانان ًكالضارة ًالصحيحة ًغير ًالتجارية ًاإلعبلنات انتشار

ًالضارةً ًأك ًكاستخداميا، ًبيا ًالمعركضة ًالمنتجات ًشراء ًحيف اإلنساف
ًتككفًفيركساتً ًالتىًغالبانًما بجيازًالمستخدـًمفًخبلؿًاتباعًركابطيا

 لتصيبًجيازًالمستخدـ.
 اًفىًالكثيرًمفًالمتاعبًلمناس.انتشارًالشائعاتًالتىًقدًتككفًسببًن 
 ًاإلجيادًالتىًتتعرضًلوًالعيفًنتيجةًاستخداـًاألجيزةًالرقميةًأكًالحاسكب

لساعاتًطكيمة،ًكماًيصاحبًذلؾًمفًآالـًكتقمصاتًفىًالرقبةًكالرأس،ً
 كخفضًمستكلًالنشاطًالبدنىًكماًيصاحبًذلؾًمفًكسؿ.

 ًاالجتما ًالمكاقع ًعمى ًترد ًالتى ًالمغمكطة ًكحتىًالمعمكمات ًمنيا عية
 المكسكعةًاإللكتركنيةًغيرًالمنقحة.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًًالمراجع:
(:ًمفيكـًالصحةًاإللكتركنيةًكتاريخيا،ًمتاحًَُِٕأبرارًعبدًاًباعطيةً) -1

ًعمى:
http://m-qality.net/?p=22839  

ًكنكعية،ًمتاحًعمى:ً(:ًالصحةًاإللكتركنية..ًفكائدًكميةًََِٖالبراؾً) -2
http://www.alriyadh.com/327484 

3- (ً ًعباس ًأحمد ًمحمد ًسحابيةًَُِٔالطيب ًحكسية ًمنصة ًتصميـ :)
ًلمصحةًاإللكتركنيةًباستخداـًكيندكزًأزكر،ًرسالةًماجستير،ًجامعةًالنيميف.
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 المبحث األول
 الصحـة اإلنجابيـة

 تعريـف:
ًالرفاةً ًمف ًحالة ًأنيا ًعمى ًاإلنجابية ًالصحة ًالعالمية ًالصحة ًمنظمة عرفت

تماعيةًكليسًفقطًالخمكًمفًاألمراضًكاالعتبلؿًفيماًيتعمؽًالصحيةًكالنفسيةًكاالج
ًً.بالجيازًاإلنجابىًككظائفةًكعممياتو

 كقدًتـًاالتفاؽًبيفًالدكؿًالمشاركةًفيًالمؤتمرًالعالميًلمسكافًكًالتنمية،
،ًبمشاركةًالكفكدًالرسميةًلدكؿًالعالـ،ًكالمنظماتًُْٗٗكالذمًعقدًفيًالقاىرةًعاـً

ًبا ًالمعنية ًخدماتًالدكلية ًأف ًعمى ًاألىمية ًالمنظمات ًكبمشاركة ًكالتنمية، لصحة
الصحةًاإلنجابيةًيجبًأفًتشتمؿًعمىًمجمكعةًمفًالخدماتًالتيًيجبًأفًتكفرىاً
ًمنذً ًالصحية ًاحتياجاتًالمرأة ًلتغطي ًالنامية؛ ًالدكؿ ًفي ًالسائدة ًالصحية األنظمة

رةًعمىًاإلنجابًثـًفترةًكالدتيا،ًمركرناًبفترةًالشبابًكالخصكبةًكاإلنجابًأكًعدـًالقد
ًماًبعدًانتياءًعمرىاًاإلنجابي.

 
 مكونات خدمات الصحة اإلنجابية:

ًفإفًً ًكلذلؾ ًاآلخر ًعمى ًبعضيا ًكيعتمد ًمتشابكة ًاإلنجابية ًالصحة مككنات
التحسفًفىًأداءًبعضًالمككناتًيسيـًايجابياًفىًتحسيفًبعضًالمككناتًاألخرل،ً

ًلىًانخفاضًمستكلًالمككناتًاألخرل.كبالعكسًفإفًتدنىًبعضًالمككناتًيؤدلًإ
فًكانتًجميعًمككناتًالصحةًاإلنجابيةًعمىًدرجةًكبيرةًمفًاألىمية،ًإالًً كا 

أفًتنظيـًاإلنجابًيعتبرًعامبلًأساسياًكنقطةًالتقاءًلمعظـًىذهًالمككناتًخاصةًفىً
ًمدلً ًيؤثر ًحيث ًالنامية ًلمدكؿ ًكالصحية ًكالبيئية ًكاإلقتصادية الظركؼًاإلجتماعية

ًفيوًاستخ ًالمرغكب ًغير ًالحمؿ ًحاالت ًعدد ًعمى ًمباشرا ًتأثيرا ًاإلنجاب ًتنظيـ داـ
ًكفياتً ًمعدالت ًعمى ًككذلؾ ًسمبية، ًصحية ًنتائج ًمف ًلو ًبما ًلو ًالمخطط كغير
ًاألمراضً ًانتشار ًكمعدالت ًاألطفاؿ ًكفيات ًكعمى ًكالكالدة ًالحمؿ ًبسبب األميات



~ 254 ~ 
 

ًكلذلؾًفإفًالصحةً ًعمىًنسبةًحدكثًالعقـ ًحياةًالمنقكلةًجنسينا اإلنجابيةًىيًدكرة
ًتبدأًمنذًالطفكلةًكتستمرًحتىًالكبر.

 لتوفير الخدمات اآلتية: الصحة اإلنجابيةوتيدف برامج 
 .المشكرةًكالمعمكماتًكاالتصاؿًفىًمجاؿًتنظيـًاألسرة 
 ًتكفيرًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًاآلمنةًلممباعدةًبيفًفتراتًالحمؿًكلتجنبًاإلجياض

 رغكبًفيو.غيرًاآلمفًكالحمؿًغيرًالم
 ًًالعناية ًكخاصة ًالكالدة ًبعد ًكما ًكالكالدة ًالحمؿ ً)رعاية ًاآلمنة ًكالطفكلة األمكمة

 بالرضاعةًالطبيعية(.
 .عبلجًاإلجياضًغيرًاآلمفًكعكاقبوًكمضاعفاتو 
 .عبلجًالعقـًكمساعدةًالزكجيفًعمىًإنجابًأطفاؿًأصحاء 
 المنقكلةًًعبلجًعدكلًالجيازًالتناسمىًكمرضًاإليدزًككذلؾًاألمراضًاألخرل

 جنسينا.
 .العنايةًبالصحةًاإلنجابيةًلممراىقيف 
 ًاالكتشاؼًالمبكرًكالعبلجًألكراـًالثدلًكالجيازًالتناسمىًكخاصةًسرطافًعنؽ

 الرحـ.
 ًًمثؿًختافًاإلناثًكالزكاجًالمبكرًكالحمؿ ًبالممارساتًالضارة ًالمتعمقة المشكرة

 فيًالطفكلة.
 ختمفةًبدايةًمفًمرحمةًالمراىقةًكحتىًتغطيةًاحتياجاتًالمرأةًفىًمراحؿًالعمرًالم

ًخدماتً ًخبلؿ ًمف )ً ًالشيرية ًالدكرة ًانقطاع ًبعد ًما ًاإلنجابً) ًبعد ًما مرحمة
 الصحةًاإلنجابية.

 ًًكاألمكر ًتنظيـًاألسرة ًالبلزمةًلمرجؿًلممشاركةًكدعـ تكفيرًالمعمكماتًكالمشكرة
ًكالمشاركة ًكذلؾًلممساكاة ًبالمرأة ًاالنجابيةًأسكة ًلكؿًًالمتعمقةًبالصحة اإليجابية

 مفًالرجؿًكالمرأة.
 ًدعكةًالحككماتًإلىًتكفيرًخدماتًالصحةًاإلنجابيةًبماًفيًذلؾًمشاركةًالقطاع

 الخاصًمعًالقطاعًالحككمىًضمفًخدماتًالرعايةًاألساسية.
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 ًًالشباب ًكبرامج ًاألىمية ًكالجمعيات ًالمرأة ًكنكادل ًالنسائية ًالتجمعات دعكة
ًا ًفى ًلممشاركة ًالدينية ًاإلنجابيةًكالقيادات ًالصحة ًألىمية ًالتركيج ًإلى لدعكة

 لتحقيؽًالتنميةًالمستدامة.
 

 أول: مرحمة الطفولة:
كتبدأًىذهًالمرحمةًمنذًكالدةًالطفمةًاألنثىًكالتىًقدًتتعرضًلبعضًاالنتياكاتً
أكًالممارساتًالضارةًأكًالحرمافًمفًبعضًالحقكؽًمماًيؤدلًإلىًآثارًسيئةًًخبلؿً

ًمرىاالمراحؿًالتاليةًمفًع
 التفرقة عمى أساس الجنس: -ٔ

ًكاإلناثًداخؿً ًالذككر ًبيف ًاألطفاؿ ًفىًالتعامؿًمع ًزالتًىناؾًتفرقة ما
ًبعضًاألسرًالمصريةًكتتمثؿًىذهًالتفرقةًفىًاآلتى:

 تفضيل جنس الجنين الذكر عمى األنثى .أ 
ًفيًالمراحؿًً ًالمكجاتًفكؽًالصكتية ًمثؿًاستخداـ إفًبعضًالتقنياتًالحديثة

مؿًتمكفًاألسرةًمفًالتعرؼًعمىًجنسًالجنيفًكقدًتمجأًبعضًاألكلىًمفًالح
 األسرًإلىًإجياضًالجنيفًإذاًماًكافًأنثىًكاالحتفاظًبوًإذاًماًكافًذكرنا.

ًالطبىًً ًالمجتمع ًكاجب ًمف ًفإف ًالبنات، ًكأد ًصكر ًأحد ًيمثؿ ًذلؾ ًكاف كلما
ًيساءً ًال ًحتى ًتقنيات ًمف ًيستحدث ًما ًاستعماؿ ًلسمككيات ًالضكابط كضع

 يا.استعمال
التفرقةًبيفًالكلدًكالبنتًفىًالمعاممةًكالتغذيةًكالرعايةًالصحيةًكالتعميـ،ًكأحياناً .بً

ينعكسًذلؾًعمىًارتفاعًمعدالتًكفياتًاألطفاؿًككذلؾًزيادةًنسبةًعدـًالتعميـً
ًكالتسربًمنوًبيفًالبناتًمقارنةًباألكالد.

انةًالمرأةًفىًكيعتبرًازالةًكؿًأشكاؿًىذهًالتفرقةًنقطةًاالنطبلؽًنحكًتحسيفًمكً
ًالمجتمعًكاالرتقاءًبصحتياًاإلنجابية.ً

ً
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 الممارسات الضارة بصحة األنثى: .ج 
ًالطفكلةًً ًعمىًاألنثىًفىًمرحمة تمارسًبعضًالمجتمعاتًالممارساتًالضارة

تحتًمسمياتًالحفاظًعمىًالتقاليدًكالمكركثاتًكسكءًفيـًكتفسيرًاالعتقاداتً
لىًعكاقبًكخيمةًكمضاعفاتًتؤثرًالدينيةًكقدًتؤدلًىذهًالممارساتًالضارةًإ

ًالممارساتًماً ًىذه ًكمف ًحياتيا. ًطكاؿ ًكالنفسيو ًالجسدية ًاألنثى عمىًصحة
ًيمى:
 ختان اإلناث: .ُ

ً ًمف ًأكثر ًعمى ًتمارس ًالعادة ًىذه ًتزاؿ ًكسيداتًًَٗ-َٖال ًبنات ًمف %
ًكأحدً ًكالمستكلًاالجتماعىًلمعائمة. ًبارتفاعًمستكلًالتعميـ ًالنسبة ًىذه ًكتقؿ مصر.

ًمفًًاألسباب ًيقمؿ ًالبظر ًقطع ًأف ًالخاطىء ًاالعتقاد ًىك ًالعادة ًىذه ًاستمرار كراء
ًثبلثً ًعف ًنغفؿ ًكبذلؾ ًكطيارتيا. ًعفتيا ًعمى ًكيحافظ ًالفتاة ًعند ًالجنسية الرغبة

ًحقائؽًىامة:ً
أفًقطعًالبظرًالًيقمؿًالرغبةًالجنسيةًألفًمركزًىذهًالرغبةًىكًالمخًًاألولى:

ًالبظرًالذلًيتأثرًبحكاسًأخرلًمثؿًالنظرًًك ًكبذلؾًفإفًإزالة ًكالممسًكغيرىا. الشـ
يتسببًفقطًفىًعدـًاالستمتاعًبالمعاشرةًالزكجيةًكصعكبةًاالرتكاءًالجنسىًالذلًقدً
ًبيفً ًالكفاؽ ًكعدـ ًالجنسى، ًكالبركد ًالمزمنة، ًكاآلالـ ًالحكض ًاحتقاف ًفى يتسبب

اًنتيجةًالزكجيفًكالذلًبدكرهًقدًيؤدلًإلىًأفًترفضًالزكجةًممارسةًالجنسًمعًزكجي
ًانتشارً ًأسباب ًأحد ًأنو ًكما ًالطبلؽ ًأك ًباالغتصاب ًاألمر ًينتيى ًكربما لمعاناتيا

ًتعاطىًالمخدراتًبيفًالرجاؿ.ً
عمىًغيرًماًىكًشائعًفإنوًليسًىناؾًأمًفائدةًطبيةًمفً أنوالحقيقو الثانية: 

ًإجراءًالختاف.
ًلمبًالحقيقة الثالثة: ًكاألسرية ًالمنزلية ًكالرعاية ًالتربية ًحسف ًفىًأف ناتًتأتى

ًبحياتيفً ًلبلستمتاع ًميـ ًأساسى ًعضك ًبتر ًكليس ًسمككيف ًلحسف ًاألكؿ المقاـ
ًفإفًأحدًعناصرًالصحةًاإلنجابيةًىكًالعمؿًعمىًمنعًإجراءًختافً الزكجية.ًكليذا
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ًىذهً ًمثؿ ًبمضار ًكالمجتمع ًالجماىير ًكتكعية ًالبلزمة ًالمعمكمات ًبنشر البنات
 الممارساتًالخاطئة.

ً
 الزواج المبكر: .ِ

ًقدً   ًكالجنسى ًكالجسدل ًالعقمى ًنضجيا ًاكتماؿ ًكقبؿ ًلمفتاة ًالمبكر كالزكاج
ًبعضً ًكتتحايؿ ًليا ًصحية ًكارثة ًإلى ًيؤدل ًقد ًبدكره ًكالذل ًمبكر ًإلىًحمؿ يؤدل
ًحتىًً ًالبنت ًبتسنيف ًلمزكاج ًالقانكنية ًالسف ًعمى ًكالصعيد ًباألرياؼ ًكخاصة األسر

ًيمكفًتزكيجياًمبكراً.
سنوً(ًقدًيعرضًاألـًأكًًَِمبكرةً)ًألًقبؿًًكمفًالمعركؼًأفًالحمؿًفىًسف

ًالطفؿًلمخاطرًصحيةًكثيرةًمنياً:
 .ًًاالجيػػػاض
 .ًالكالدةًالمبكرة 
 ً تسػػمـًالحمػػؿً)ًارتفػػاعًضػػغطًالػػدـًالمصػػاحبًلمحمػػؿًمػػعًزالؿًفػػىًالبػػكؿًككـر

 بالقدميف(.
 .ًالتياباتًالجيازًالبكلى 
 .ًفقرًالدـًالناتجًعفًنقصًالحديد 
 ديادًمعدؿًالكالداتًالقيصرية.الكالدةًالمتعسرةًكاًز 
 .ًالنزؼًقبؿًكأثناءًكبعدًالكالدة 
 .ًقصكرًكظيفةًالمشيمةًكنقصًكزفًالمكلكد 
 .ًكفاةًالجنيفًكقتًالكالدةًأكًبعدىا 
 ًارتفػاعًمعػدؿًكفيػاتًاالميػاتًالتػىًتمػػدًفػيًسػفًصػغيرة،ًأضػعاؼًمعػدؿًكفيػػات

 .ًًَّ–َِاألمياتًفىًسفً
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 ًصغيراتًالسفًأضػعاؼًمعػدلياًلؤلميػاتًارتفاعًمعدؿًكفياتًاألطفاؿًلؤلميات
 .ًًَّ–َِفىًسفًً

كمفًالمعركؼًأفًىناؾًعبلقةًكثيقةًبيفًالتعميـًكالزكاجًالمبكرًفكمماًزادً
ًمستكلًالتعميـًلمفتاةًكمماًارتفعًسفًالزكاجًكالحمؿً.

ًفالفتاةً ًكاقتصادية ًكاجتماعية ًنفسية ًأضرار ا ًأيضن ًالمبكر ًكالحمؿ كلمزكاج
ًإلى ًحاجة ًفي ًأفًًالصغيرة ًتستطيع ًكال ًبطفكلتيا ًكالتمتع ًكالعطؼ ًكالحناف الحب

ًالمبكرً ًكذلؾًيؤدمًزكاجيا ًكمنزليا ًكأكالدىا ًكعائمتيا ًزكجيا ًتجاه تتحمؿًمسئكلياتيا
ًمؤىؿً ًعمى ًتحصؿ ًأف ًتستطيع ًال ًكبذلؾ ًالتعميـ ًمف ًتسربيا ًإلى ًكالكالدة كالحمؿ

ًياًكمجتمعياًكدكلتيا.يساعدىاًعمىًااللتحاؽًبسكؽًالعمؿًكالمساىمةًفيًتنميةًأسرت
 

 مرحمة المراىقة:
ىناؾًخمطًكعدـًكضكحًلدلًالعامةًككثيرًمفًالمثقفيفًبيفًالتثقيؼًكالتعميـً
ًالتىًتتعمؽًباإلنجابًالًتعنىً ًلؤلمكر ًالتثقيؼًبالنسبة ًإف ًالجنس. اإلنجابىًكتعميـ
ًأفً ًيمكف ًاإلنجابى ًالتثقيؼ ًغياب ًكالخاطىء.كفى ًالضيؽ ًبمفيكمو ًالجنس تعميـ

ًالرعبًلحدكثًنزيؼًمفًتضط ًكيتممكيا ًمرة ًالطمثًألكؿ ًنزكؿ ًعند ًالمراىقة رب
جسمياًدكفًإنذارًأكًمعرفةًمسبقة،ًكيمكفًأفًتصابًعركسًبارتباؾًكفزعًفىًليمةً
الزفاؼًخكفاًمفًالمجيكؿًكيمكفًأفًتفاجىءًآالـًالكضعًزكجةًالًتعمـًألًشئًعفً

ًليا. ًفسيكلكجيةًالكالدةًكأطكارىاًكالزمفًالبلـز
ًمفًًك ًالمعمكمات ًتتمقى ًال ًحتى ًالمعمكمات ًبيذه ًالبنات ًتثقيؼ ًيجب لذلؾ

ًكذلؾًفيناؾًمفً ًخاطئة. ًأك ًقاصرة ًمعرفتيا ًكبذلؾًتككف ًبيا ًمكثكؽ ًغير مصادر
ًلمبنتًأفًتعرفياًلتككفًلياًىادياًألفًتككفًزكجةً األمكرًكالمعمكماتًعفًالجنسًيمـز

متياًعمىًأسسًعمميةًمكثقةًبدالًصالحةًكعاصماًلياًمفًالكقكعًفىًالخطأًإذاًماًتعم
ًمفًمصادرًأخرلًقدًالًتككفًأمينة.
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ًبؿً ًالفسؽ ًلممراىقاتًالًيحرضًعمى ًاإلنجابىًالصحيح ًالتثقيؼًكالتعميـ إف
ًمككناتً ًأحد ًيككف ًكيجبًأف ًبالنفسًكاحتراميا ًكاالعتزاز ًالثقة ًنفكسيف يغرسًفى

ًالصحةًاإلنجابية.ً
ىامةًجداًحتىًالتتعرضًالمرأةًعندًًةلؤلنثىًفىًىذهًالمرحمًةالسميمًةكالتغذي

ًقدًتؤدلًإلىًعكاقبًكخيمة.ًةزكاجياًكحممياًلمضاعفاتًصحي
 

 مرحمة العمر اإلنجابى:
ًكعناصرً ًاإلنجابى ًعمرىا ًانتياء ًكحتى ًاألنثى ًبمكغ ًمنذ ًالمرحمة ًىذه كتبدأ

ًالصحوًاإلنجابيةًالتىًتشممياًىذهًالمرحمةًماًيمى:
 تنظيم اإلنجاب:  -ٔ

الدراساتًكالبحكثًأنوًيفضؿًأفًيبدأًالحمؿًبعدًسفًالعشريفًكأفًأثبتتًجميعً
ًزمنيةًمعقكلةًحكاليً ًالخامسةًكالثبلثيفًكأفًيفصؿًكؿًحمؿًفترة ًٓ-ّيتكقؼًعند

سنكاتًكأالًتتعدلًعددًمراتًالحمؿًثبلثةًأكًأربعةًمراتًعمىًاألكثر.ًكسجمتًىذهً
ًاإلطار.لذلؾًالبدًًالدراساتًاألضرارًالنفسيةًكاالجتماعيةًكالصحيةًلمخركج عفًىذا

ًاإلطارً ًىذا ًلتحقيؽ ًالبلزمة ًكالكسيمة ًالمعمكمة ًاإلنجابية ًالصحة ًخدمات ًتكفر كأف
ًالصحىًلئلنجاب.

 استعمال وسائل تنظيم النجاب: -ٕ
يعتبرًاستعماؿًكسائؿًمنعًالحمؿًضركرةًلتحقيؽًالصحةًاإلنجابية.ًفبدكنياًالً

ًالتم ًظؿ ًفى ًاإلنجاب ًتنظيـ ًيتحقؽ ًأف ًكنفسيناًيمكف ًعضكينا ًالرفاة ًمف ًبحالة تع
ًأفًتسعدًكتتمتعًبحمؿًغيرًالمرغكبًفيوًأكًأفًتقىً ًاذًالًيمكفًلسيدة كاجتماعينا.
نفسياًمفًضغكطًحمؿًالًتريدهًًيفسدًعمىياًالتخطيطًلحياتياًأكًاستكماؿًتعميميا.ً

ًالمخت مفة.ًكيختمؼًاحتياجًالمرأةًالستعماؿًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًفىًمراحؿًانجابيا
فربماًاحتاجتًإلىًتأجيؿًالحمؿًاألكؿًأكًإلىًفصؿًكؿًحمؿًعفًاآلخرًأكًإلىًمنعً

ًاكتماؿًأسرتيا.ًكلـًيتكصؿًالعمـ ًالمثاليةًً-حتىًاآلف-الحمؿًكميةًبعد إلىًالطريقة
التىًتحقؽًكؿًىذهًالرغباتًفيناؾًطرؽًعديدةًكالتفضيؿًيككفًعمىًأساسًمبلءمةً
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ًكلحال ًسيدة ًكؿ ًالحتياج ًكسيمة ًتكفيرًكؿ ًالضركرل ًمف ًفإنو ًكلذلؾ ًالصحية. تيا
ًييقررهً ًلما ًطبقنا ًليا ًالمناسبة ًالكسيمة ًالسيدة ًلتختار ًاإلنجاب ًلتنظيـ ًمتعددة كسائؿ

 الطبيب.
ً
صاباتين:  -األمومة اآلمنة -ٖ  وفيات الميات وا 

ًبالكفياتًالناتجةًعفً ًإذًالًيمكفًمقارنتيا ا، إفًلكفياتًاألمياتًكضعناًخاصن
ًمرضية ًعمىًًأسباب ًلمحفاظ ًفسيكلكجية ًعممية ًلكنيا ًمرضا ًليست ًفاألمكمة أخرل

الجنسًالبشرلًكالكثيرًمفًالكفياتًيمكفًمنعًحدكثوًككذلؾًفإفًلكفاةًاألـًآثارناًسمبيةً
خطيرةًعمىًاألسرةًكعمىًحالةًاألطفاؿًالصحيةًكاإلجتماعيةًكخاصةًاألطفاؿًأقؿًمفً

ً ًخفضًمعدالت ًعمى ًالعمؿ ًفإف ًكبذلؾ ًسنكات. ًاألمياتًخمس صابات ًكا  كفيات
ًأظيرتً ًحيث ًاإلنجابية. ًالصحة ًلخدمات ًأساسيا ًمككنا ًيعد ًكالكالدة ًالحمؿ بسبب

مراضةًلكؿًكفاةًتيددًحياةًاألـًمثؿًالنزيؼًالشديدًكتشنجاتًًَّالدراساتًحدكثً
ًالجيازً ًكتمزقات ًالكالدة ًكعسر ًالحمؿ ًكتسممات ًالدـ ًكفقر ًكالنزيؼ ًالحمؿ تسمـ

ًس.التناسمىًكحمىًالنفا
كتزدادًاحتماالتًالكفاةًكالمراضةًفىًالمناطؽًالريفيةًكبيفًاألمياتًكالمستكياتً

ًاالجتماعيةًالمنخفضة.ً
صاباتيم حول الولدة: -ٗ  وفيات األطفال وا 

ًاألمياتً ًحالة ًعف ًالكالدة ًحاؿ صابتيـ ًكا  ًاألطفاؿ ًكفيات ًفصؿ ًيمكف ال
ًاظًعمىًصحةًاألـ.الصحيةًكالنفسيةًكلذلؾًفإفًخفضًىذهًالمعدالتًضركرلًلمحف

 العقم:  -٘
ًلوً ًليسًمشكمةًطبيةًفحسبًلكنوًمشكمةًصحيةًكنفسيةًكاجتماعيةًلما العقـ
مفًآثارًأسريةًكاجتماعيةًكنفسيةًسمبية،ًكلذلؾًفإنوًيستحؽًأفًتتضافرًكؿًالجيكدً

ًلمنعوًكعبلجو.
ًبعضً ًىناؾ ًلكف ًالعقـ ًحاالت ًجميع ًمنع ًيمكف ًال ًأنو ًالمعركؼ كمف

ً ًتمنع ًالتياباتًالممارسات ًكعبلج ًالمبكر ًالتشخيص ًمثؿ ًالحاالت ًبعض حدكث
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ًالنكفيةًكعدـًحدكثًحمؿًغيرًمرغكبً الجيازًالتناسمىًكالتطعيـًضدًالتيابًالغذة
ًقبؿً ًكالمشكرة ًالمتعمد. ًأك ًيؤدلًإلىًحدكثًاإلجياضًالمفتعؿ ًقد ًكالذلًبدكره فيو

فىًالعبلجًيمنعًاستعماؿًكسائؿًتنظيـًاإلنجابًكذلؾًفإفًالمنيجًالعممىًالصحيحً
حدكثًالمضاعفاتًالتىًتقمؿًمفًاحتماالتًحدكثًالحمؿ.ًلذلؾًفمفًالضركرلًنشرً
ًلمعبلجًفىًظؿً ًالبلزمة ًالمكارد المعمكماتًالصحيحةًكتعمىـًكتدريبًاألطباءًكرصد

ًتقنياتًمتقدمةًكمرتفعةًالتكاليؼ.
رةًإفًتكفيرًخدمةًصحيةًلعبلجًالعقـًيساعدًعمىًاستعماؿًكسائؿًتنظيـًاألس

ألفًاألسرةًالتيًتستعمؿًكسائؿًتنظيـًاألسرةًتصبحًمطمئنةًمفًأنياًحينماًترغبًفيً
ًحدكثًالحمؿًفإفًالخدماتًالصحيةًالمتكفرةًسكؼًتساعدىاًعمىًتحقيؽًرغبتيا.

 اإلجياض -ٙ
ً ًحيا ًانتياءًالحمؿًقبؿًأفًيصبحًالجنيفًكائنا ًبأنو ً–اإلجياضًييعرؼًطبينا

ًفى ًكبيرة ًفرصة ًكلو ًالنمك ًًكامؿ ًاألـ ًرحـ ًخارج ًقبؿًً–الحياة ًعادة ًذلؾ كيككف
ًيككفً ًقد ًكالمفتعؿ: ًأكًمفتعبل، ًأفًيككفًتمقائيا، ًإما ًكاإلجياض: األسبكعًالعشريف،

ًطبيانًأكًغيرًطبى.
ً%(ًمفًحاالتًالحمؿ.ُٓ-%َُ:ًكنسبتوًتتراكحًبيفً)اإلجياض التمقائى .أً

 األسباب:
ًسبيؿًالمثاؿ:ًكىناؾًالعديدًمفًاألسبابًلحدكثًاإلجياض،ًمنياًعمى

 .ًًعيكبًكراثيةًخمقيةًفىًالجنيفًكعدـًمناسبةًبيئةًالرحـًلمحمؿ
 .بعضًاألدكيةًكاإلصابةًبالفيركساتًكالتعرضًلئلشعاعات 
 ًأسػػػبابًفػػػىًاألـًمثػػػؿ:ًالعػػػدكلًالحػػػادة،ًكاضػػػطراباتًاألعضػػػاءًاإلخصػػػابية–ً

 عيكبًفىًعنؽًالرحـ،ًكبعضًاالضطراباتًفىًالغددًالصماء.
لمتكػػررًبأنػػوًاإلجيػػاضًالػػذمًيحػػدثًثػػبلثًمػػراتًأكًأكثػػرًكييعػػرؼًاإلجيػػاضًا

ًبػػالرحـ،ًأكً متتابعػػة،ًكفػػىًىػػذهًالحالػػةًغالبػػاًمػػاًيكػػكفًالسػػببًفػػىًعنػػؽًالػػرحـ،ًأكًكـر
ًعيكبًكراثية.

ً
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ً:اإلجياض المفتعل .بً
كىكًيختمؼًعفًاإلجياضًالتمقائيًالذمًيحدثًدكفًقصدًكاإلجياضًالمفتعؿً

فيًبعضًاألحيافًإلحداثوًلمتخمصًمفًًىكًالذمًيتدخؿًالطبيبًأكًالمريضةًنفسيا
ًالحمؿًكغالبناًماًيككفًالحمؿًغيرًالمرغكبًفيوًكاإلجياضًالمفتعؿًيشمؿ:

 اإلجياض الطبى: -ٔ
كىػػػكًالػػػذلًيجػػػرلًبكاسػػػطةًطبيػػػبًكألسػػػبابًطبيػػػةًتحػػػتـًىػػػذاًاإلجيػػػاضًمنيػػػا:ًً

ًالفشؿًالكمكلًالمزمفًكاالرتفاعًالشديدًلضغطًالدـًأكًأمراضًالقمبًالمتقدمة.
 اض غير الطبى: اإلجي -ٕ

باسػػتخداـًبعػػضًالطػػرؽًالبدائيػػةًمثػػؿًاألعشػػاب،ًأكًأدكيػػةًقاتمػػةًلمجنػػيفًبكميػػاتً
كبيػػرة،ًأكًإدخػػاؿًجسػػـًغريػػبًداخػػؿًالػػرحـ،ًكىػػذاًالنػػكعًمػػفًاإلجيػػاضًلػػوًمضػػاعفاتً
خطيرةًتبدأًمفًالنزيؼًكخرؽًجدارًالرحـًإلىًالمكت،ًكيقكـًبوًأشخاصًغيرًمؤىميفً

ًالسيدةًبإجياض ًنفسيا.ًطبيا،ًأكًتقـك
 

 اإلجياض ووفيات األميات:
ًالسيداتً ًالتىًتؤدلًلكفياتًاالمياتًكمعظـ ًاألسبابًاليامة اإلجياضًأحد
البلتىًتمارسفًاإلجياضًمتزكجاتًكعندىفًأطفاؿًعمىًعكسًالمعتقدًكمعظميفًالً

ًيؤمفًبوًكيدركفًمخاطرهًلكنيفًيمجأفًإليوًلمتخمصًمفًحمؿًغيرًمرغكبًفيو.
يػػافًبإباحػػةًاإلجيػػاضًأكًتقنينػػوًكلػػذلؾًالبػػدًأفًيكػػكفًكػػؿًكبػػالطبعًالتسػػمحًاألد

حمؿًمخططًلوًكمرغكبًفيوًكذلؾًبالتكعيةًكتحسيفًخدماتًتنظيـًاألسرةًمعًتحسيفً
الخػػدماتًالتػػىًتقػػدـًلحػػاالتًاإلجيػػاضًعنػػدًحدكثػػوًفػػىًالمسػػتكياتًالصػػحيةًالمختمفػػةً

ًلخفضًمعدالتًكفياتًاألمياتًبسببًاإلجياض.
 تناسمى:التيابات الجياز ال -ٚ

ًكالكبلميدياً ًكالزىرل ًالسيبلف ًمثؿ ًالتناسمية ًباألمراض ًاإلصابة ًمعدالت أف
ًازديادً ًفى ًالكبائى ًالكبدل ًكااللتياب ً)االيدز( ًالمكتسب ًالمناعة ًكنقص كاليربز
مستمر.ًكيرجعًذلؾًإلىًالعديدًمفًاألسبابًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًمثؿًاليجرةًإلىً
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ًالع ًكظيكر ًالخارج ًإلى ًأك ًاالقتصاديةًالمدف ًكالضغكط ًكالبطالة ًالسكنية شكائيات
كخطرًاألمراضًالمنقكلةًعفًطريؽًالجنسًعمىًالمرأةًأكثرًمفًالرجؿًكذلؾًلتأخرً
ًكالحمؿًخارجًالرحـً ًفىًحدكثًالعقـ ًالتشخيصًكتسببيا ًالطبيبًكلصعكبة استشارة

ًكالكالدةًالمبكرةًكصغرًحجـًالمكلكدًكسرطافًعنؽًالرحـًكاعتبلؿًالصحة.
لؾًفإفًالتكعيةًبخطكرةًىذهًاألمراضًكبأعراضياًكطرؽًالكقايةًمنياًكأىميةًكلذ

ًاإلسراعًفىًعبلجياًمككفًىاـًلمصحةًاإلنجابية.
ً

 الرعاية الصحية لممرأة بعد سن الخصوبة:
ًالتناسمىً الًتقتصرًمشاكؿًالمرأةًالصحيةًعمىًعمرىاًاإلنجابىًفقطًفجيازىا

ًًك ًالخبيثة ًباألكراـ ًالشيرية،ًميعىرَّضًلئلصابة ًانقطاعًالدكرة ًتحدثًبعد ًما التىًغالبا
ًكلذلؾًكافًالتعرؼً ًمفًاحتماؿًحدكثيا، ًعكامؿًكمؤشراتًتزيد ًاألكراـ ًىذه كلمعظـ
ًكالفحصًالدكرلًخاصةًلممجمكعاتًاألكثرًتعرضاً ًالعكامؿًكمنعًحدكثيا عمىًىذه
ًالرحـً ًعنؽ ًمف ًالخبليا ًكفحص ًالصكتية ًفكؽ ًالمكجات ًبإستخداـ ًبيا ًلئلصابة
ًاإلنجابية.ً ًمككناتًخدماتًالصحة ًأحد ًبيدؼًالتشخيصًالمبكر، كفحصًالثدييف
ًالعمرًبسببًنقصًىرمكفًاالستريف.ًكقدً ًيزدادًحدكثًكىفًالعظاـًفىًىذا كذلؾ،
ازدادتًأىميةًىذهًالظاىرةًبسببًزيادةًمتكسطًعمرًالمرأةًالتىًأصبحتًتعيشًاآلفً

ًماًيقربًمفًثمثًعمرىاًبعدًانقطاعًالدكرة.
خدماتًالصحةًاإلنجابيةًمتعددةًكمتنكعة،ًكيمثؿًتقديـًىذهًالخدماتًتحدياًأفً

ًاألكليةً ًالصحية ًضمفًمككناتًالرعاية ًفىًالمستقبؿًكيتطمبًذلؾًأفًنجعميا كبيرا
التىًيجبًتكفيرىاًلمنساء؛ًفالصحةًاإلنجابيةًىيًأحدًالعناصرًاألساسيةًلبمكغًأىداؼً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالتنميةًالمستدامة.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 المبحث الثانى
 فسيولوجيا التكاثر

  (Reproductive Physiology) 
 

ً:تركيب ووظائف الجياز التناسمي لممرأة 
ً: (Vulva)الفرج 

 العضكًالخارجىًلمجيازًالتناسميًلممرأةًكيتككفًمف:
ًً:Clitoris) (البظر

الذلًيتكاجدًبمقدمةًالميبؿًكيتككفًًمفًأنسجةًقابمةًلبلنتصابًكغنيةًباألكعيةً
سـًكيمعبًدكراًكبيراًفىًًُلدمكيةًكاأللياؼًالعصبيةًكيبمغًطكلةًفىًالمتكسطًحكاليًا

 االستمتاعًالجنسىًلممرأةً.
ًً:(Labia)الشفرات 

ًعمىًجانبىً ًتتكاجد ًالخارجية ًكالشفرة ًداخمية ًكشفرة ًخارجية ًإلىًشفرة كتنقسـ
لًيحتكلًالفرجًكىىًعبارةًعفًبركزًيحتكلًعمىًكميةًمفًالدىكفًكمغطىًبالجمدًالذ

ًعفً ًفيىًعبارة ًالداخمية ًالشفرة ًعرقيةًكغددًشمعيةًكيصيبلتًالشعرًأما عمىًغدد
بركزًصغيرًيحاطًبالشفرةًالخارجيةًكيحتكلًعمىًأنسجةًرخكةًًكمغطىًبجمدًرقيؽً

  خاؿًمفًالشعر.
ًبغشاءً ًجزيئا ًتغمؽ ًالتى ًالميبؿ ًكفتحة ًلمتبكؿ ًفتحة ًعمى ًالفرج ًيحتكل كما

 البكارةًقبؿًالزكاج.ً
 (:(Hymenاء البكارة غش

ىكًغشاءًرقيؽًيحتكلًعمىًفتحةًصغيرةًيمرًمفًخبللياًدـًالحيضًكيتكاجدً
ىبللي،ًمثقبًكذكًالجزئيف(ًكفىًأغمبًاألحيافًيتـًفضًًفىًأشكاؿًمختمفةً)حمقى،

غشاءًالبكارةًأثناءًالجماعًلممرةًاألكلىًكينتجًعفًذلؾًكميةًبسيطةًمفًالدـًكحيثً



~ 268 ~ 
 

ألكعيةًالدمكيةًًفقدًاليصاحبًفضًالغشاءًبألًكميةًمفًإفًالغشاءًرقيؽًكفقيرًبا
ًالدماءًكماًأفًىناؾًالغشاءًالمطاطىًالذلًيحتاجًإلىًتدخؿًجراحىًلفضو.

 :Vagina) (الميبل 
ًالمخصصًلمجماعً ًالعضك ًكىك ًتصؿًالفرجًبعنؽًالرحـ ًعفًقناة كىكًعبارة

الميبؿًعمىًخبلياًًحيثًيتـًادخاؿًالقضيبًفىًتمؾًالقناةًأثناءًالجماعًكيحتكلًجدار
ًالجماعًكماً ًبنسيجًمخاطىًقكلًلتحمؿًعممية ًالميبؿ ًكيبطفًجدار ًكليفية عضمية
يبرزًالغشاءًالمخاطىًفىًصكرةًبركزاتًعرضيةًكالتىًتسمحًبتمددًالميبؿًالستيعابً
ًالميكركباتً ًمف ًلمكقاية ًمعقد ًنظاـ ًالميبؿ ًفى ًكيكجد ًالكالدة ًعممية ًأثناء الجنيف

ًالصديقةًلئلنسافًفىًكالنظافةًالذاتيةًلم ًالبكتربا ميبؿًكيعتمدًذلؾًالنظاـًعمىًتكاجد
تكازفًدقيؽًحيثًيقكـًبتحكيؿًمادةًالجميككجيفًالمتكاجدةًبكثرةًفىًالغشاءًالمخاطىً

ًنمكًالبكتريا. ًإلىًحامضًالبلكتيؾًالذلًيقاـك
 : Uterus)الرحم )

ًفىً ًطكلة ًكيبمغ ًاليد ًكؼ ًحجـ ًفى ًمجكؼ ًعضمى ًجسـ ًعف ًعبارة كىك
جـًكيشبوًالرحـًفىًًَٕسـًكيبمغًكزنوًًّسـًكسمكةًًٓسـًكعرضوًً 7.5متكسطًال

الشكؿًثمرةًالكمثرلًالمقمكبةًحيثًيشبوًالجزءًالسفمىًعنؽًالرحـًكالجزءًالعمكلًيشبةً
ًفالكبًعمىًكؿًجانبً ًقناة ًبالمبيضًبكاسطة ًيتصؿًتجكيؼًالرحـ ًكما ًالرحـ جسـ

ً ًيستطيع ًإذ ًعمىًالتمدد ًعظيمة ًمقدرة ًأثناءًكلمرحـ ًبالكامؿ أفًيمؤلًتجكيؼًالبطف
ًالحمؿ.

كيبطفًتجكيؼًالرحـًًبغشاءًمخاطىًمعقدًحيثًيتـًتغيرًالجزءًالعمكلًشيرياً
ًأثناءًالدكرةًالشيرية.

كلمرحـًأىميةًعظيمةًحيثًإنوًالمكافًالمخصصًلمحمؿًكنمكًالجنيفًكماًإنوًً
ًكمنع ًالكالدة ًفىًعممية ًكبيرا ًتمعبًدكرا ًقكية ًنزكؿًًيحتكلًعمىًعضمة النزيؼًبعد

ًالجنيف.
ً
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 :(Fallopian tubes)قناة فالوب 
كىىًعبارةًعفًقناةًتصؿًبيفًالجزءًالعمكلًلتجكيؼًالرحـًكًالمبيضًعمىًكؿً

ً ًطكليا ًكيبمغ ًأجزاء ًأربعة ًإلى ًكتقسـ ًالجزءًًَُجانب ًكيسمى ًالمتكسط ًفى سـ
(ً ًلممبيضًبالقمع ًصًكً Infundibulum)المبلصؽ ًتشبة ًبركزات ًعمى ابعًكيحتكل

(ً ًالميضًحيثFimbriaً) االخطبكط ًمف ًالبكيضة ًبالتقاط ًالميضًكتقكـ تبلمس
ًيحدثًاالخصابًفىًالجزءًالخارجىًلقنكاتًفالكب.

 (:OVARIESالمبايض )
ًٓ,ُسـًكعرضوًًّيكجدًمبيضًعمىًكؿًجانبًكيشبوًحبةًالمكزًكيبمغًطكلوً

بريتكنىًكذلؾًًسـًكىكًالعضكًالكحيدًداخؿًالبطفًالذلًاليحاطًبغشاءًُسـًكسمكوً
ًالمبيضً ًكيتصؿ ًفالكب ًقناة ًإلى ًالمبيضًكانتقاليا ًمف ًبالخركج ًلمبكيضة لمسماح

ًبالرحـًبكاسطةًرباطًيسمىًرباطًالمبيض.
يحتكلًالمبيضًعمىًأعدادًكبيرةًمفًالجريباتًالبدائيةًغيرًالقابمةًلمتجددًالتىً

ً ًإلى ًالبمكغ ًعند ًمجمكعيا ًالمبيضًكيصؿ ًمخزكف ًبًََْتشكؿ دائىًالؼًجريب
ًلمتخصيبًكحدكثً ًقابمة ًناضجة ًبكيضة ًلتككيف ًشيريا ًمنيا ًكبيرة ًأعدادنا كتستيمؾ

ًالحمؿًكتسنزؼًىذهًالجريباتًبالكامؿًعندًكصكؿًاألنثىًلسفًانقطاعًالطمث.ً
 وظائف المبيض:

كىرمكفEstrogen hormoneًً)ً(إنتاجًىرمكفًاالستركجيفً -
 (.(Progesterone hormone  البركجستركفً

ًفىًعمميةًالبمكغًيسمىًىرم ًكبيرا كفًاالستركجيفًبيرمكفًاألنكثةًكيمعبًدكرا
ًالمبيض (ً ًالداخمية ًالتناسمية ًاألعضاء ًكنضكج ًتككيف ًً-كفى الميبؿ(ًًً–الرحـ

ًكالخارجيةً)الفرجًكالثدل(.
كماًأنوًمسئكؿًبشكؿًأساسىًعفًإعطاءًاألنثىًصفاتًاألنكثةًكالمظيرًالعاـً

عكمةًالجمدًكًالصكتًكماًيمعبًدكراًكبيراًفىًنمكًكتكزيعًالدىكفًكالشعرًبالجسـًكن
ًبؿً ًاألنثكية ًاألعضاء ًنمك ًعمى ًاالستركجيف ًدكر ًكاليقتصر ًلؤلنثى ًالجنسية الرغبة
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يمتدًلمحفاظًعمىًالصحةًالعامةًلؤلنثىًحيثًيحافظًعمىًكثافةًالعظاـًكالحفاظًعمىً
ًصحةًالقمبًكالشراييف.ً

عبًدكراًكبيراًفىًتطكرًكنضكجًأماًىرمكفًالبركجستركفً)ىرمكفًالحمؿ(ًفيم
الغشاءًالمخاطىًلممبطفًلمرحـًلكىًيتمكفًمفًاستقباؿًالحمؿًكاستمرارهًخصكصاًفىً
المراحؿًاألكلىًلمحمؿًكماًيحافظًعمىًىدكءًعضمةًالرحـًأثناءًالحمؿًلمنعًانقباضً

ًالرحـًمماًيمنعًحدكثًاإلجياضًكالكالدةًالمبكرة.ً
ًكالبًر ًاالستركجيف ًىرمكف ًيساىـ ًلمرضاعةًكما ًالثدل ًتحضير ًفى كجستركف

ًالطبيعية.
 (:FOLLICULOGENESISتكوين البويضات )

ًتبمغًاألنثىًسفً ًقابمةًلئلخصابًعندما تفرزًالمبايضًبكيضةًناضجةًشيريا
البمكغًكيتحكـًفىًعمميةًالتبكيضًالغدةًالنخاميةًكالتيًتقعًفىًقاعًالجمجمةًكتتصؿً

كدائرةًمغمقةًمفًاألكعيةًالدمكيةًالمعقدةًًبمراكزًحساسةًبالمخًبكاسطةًألياؼًعصبية
ًلبعضًالمراكزً ًالكامؿ ًتحتًالتحكـ ًالصماء ًالغدد ًباقى ًالنخامية ًالغدة ًتضع التى

راباتًالنفسيةًعمىًعمميةًطتأثيرًبعضًالظكاىرًكاإلضًالعصبيةًداخؿًالمخًمماًيفسر
 التبكيضًكاختبلالتًالدكرةًالشيريةًكحدكثًالحمؿ.

تًاآلالؼًمفًالجريباتًالبدائيةًالتىًتككفًمخزكفًيحتكلًالمبيضًعمىًعشرا
ًالجريباتًلمنمكًكمعًبدايةً ًاختيارًعشراتًمفًىذه ًيتـ المبيضًكلسببًغيرًمعمـك

ًتفرز ًالشيرية ً)ًالدكرة ًىرمكف ًالنخامية ًالجريباتFSHًالغدة ًبعض ًيحفز ًالذل )
جيفًكعندماًالبدائيةًعمىًاستكماؿًرحمةًالنمكًكتفرزًالجريباتًالناميةًىرمكفًاالسترًك
بكاسطةFSHًًيصؿًإلىًمستكلًمعيفًفىًالدـًيؤدلًذلؾًإلىًتكقؼًإفرازًىرمكفً

الغدةًالنخاميةًمماًيؤدلًإلىًضمكرًمعظـًالجريباتًالناميةًكيسمحًلكاحدةًفقطًمفً
 الجريباتًالتىًتممؾًأعمىًجكدةًباستمرارًالنمكًحتىًيتـًتككيفًالبكيضةًالناضجة.

ًً(: (Ovulationالتبويض
)نسبةًإلىًالعالـًًبالتبكيضًخركجًالبكيضةًالناضجةًمفًجريبًجرافيافًكيقصد

ًالذلًقاـًبكصفياً(ًكانتقالياًإلىًقناةًفالكبًكىكًالمكافًالمخصصًلئلخصاب.ً
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ًالتبكيضًبإفرازًىرمكفً ًعممية ًالغدةLHًًكتبدأ ًبكسطة بكمياتًكبيرة
 النخاميةًًحيثًيؤدلًذلؾًإلىًحدكثًالتبكيض.

 (: Menstrual cycleلشيرية ) كيفية حدوث الدورة ا
كيقصدًبالدكرةًالشيريةًخركجًالدـًشيرياًفىًنفسًالمكعدًعفًطريؽًالميبؿً

ً (ً ًأياـ ًبضعة ًالدـ ًالجزءًًٕ-ِكيستغرؽًخركج ًعمى ًالشيرية ًالدكرة ًدـ ًكيحتكل )
العمكلًلبطانةًالرحـًكبعضًإفرازاتًالغددًككميةًمفًالدـًكتيدؼًالدكرةًالشيريةًإلىً

تمرًلبطانةًالرحـًالتىًتشبوًحرثًاألرضًالزراعيةًقبؿًإلقاءًالبذكرًكذلؾًالتجديدًالمس
ًلخمؽًالظركؼًالمبلئمةًلنمكًالجنيف.

الـًالتىًقدًتككفًكتصاحبًالدكرةًالشيريةًبعضًالتغيراتًالنفسيةًكبعضًاآل
ًاًقبؿًالزكاج.مبرحةًفىًبعضًاإلناثًخصكصًن

ًكالتنسيؽ ًالتكامؿ ًعمى ًالشيرية ًالدكرة ًحدكث ًكالمبايضًًكيعتمد ًالرحـ بيف
ًكالغدةًالنخاميةًكبعضًالمراكزًالعصبيةًداخؿًالمخ.

 وتنقسم الدورة الشيرية إلى ثالثة مراحل:
 (:FOLLICULAR PHASEالمرحمة األولى ) 

ًحكاليً ًالمرحمة ًىذة ًكتستغرؽ ًالرحـ ًبطانة ًسمؾ ًكزيادة ًنمك ًمرحمة كىى
ًالذلًيفرزًبكاسأ ًعمىًىرمكفًاالستركجيف ًفىًسبكعيفًكتعتمد ًالجريباتًالنامية طة

ًالمبيض.
 (:SECRATORYالمرحمة الثانية )

ًالب ًعمىًىرمكف ًأسبكعيفًكتعتمد ًتمؾًالرحمة ًالذلًيفرزًًركتستغرؽ كجستركف
ًإلىًإعدادً ًالتبكيضًكتيدؼًتمؾًالمرحمة ًالمتككفًمفًبقايا ًاألصفر ًالجسـ بكاسطة

 نمكًكنضكجًبطانةًالرحـ.ًبطانةًالرحـًالستقباؿًالجنيفًكأثناءًتمؾًالمرحمةًيتـًاكتماؿ
 (:Menstrual phaseالمرحمة الثالثة )

(ًكتتميزًبخركجًالدـًعفًطريؽًالميبؿًٕ-ِ)ًياـأكتستغرؽًتمؾًالمرحمةًبضعةً
ًاأل ًفشؿًتخصيبًالبكيضةًحيثًيترتبًعمىًذلؾًضمكرًالجسـ صفرًكتحدثًعند
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ً ًعمى ًكيترتب ًكالبركجستركف ًاالستركجيف ًبيرمكف ًنقصًشديد ًإلى ًيؤدل ذلؾًمما
ًيؤدلً ًمما ًالرحـ ًلبطانة ًالمغذية ًالدمكية ًكانقباضًباألكعية ًالرحـ ضمكرًفىًبطانة

ًإلىًفصؿًالجزءًالعمكلًمفًبطانةًالرحـًكحدكثًالدكرةًالشيرية.
ًىرمكفً ًبإفراز ًالجنيف ًيقـك ًالحمؿ ًكحدكث ًلمبكيضة ًتخصيب ًحالة ًفى أما

(BHCGًالذلًيحافظًعمىًسبلمةًالجسـًاأل)تمرارًفىًإفرازًلبلسًهكمنعًضمكًرًصفر
ىرمكفًالبركجستركفًالذلًيحافظًعمىًسبلمةًبطانةًالرحـًكاستمرارًنمكًالحمؿًكمنعً

ًالدكرةًالشيرية.
ً

 التكوين البيولوجى لمجياز التناسمى لمرجل:
 (:TESTESالخصيتين )  -

كىىًعبارةًعفًغديتيفًتأخذافًالشكؿًالبيضاكلًكمحاطيفًبكيسًالصففًالذلً
ًكت ًالقضيب ًخمؼ ًالذككرة(ًيتكاجد ًىرمكف (ً ًالتستكستركف ًىرمكف ًالخصيتيف فرز

ًالرغبةً ًكنمك ًلمرجكلة ًالمميزة ًكالصفات ًلو ًكالتغيراتًالمصاحبة ًالبمكغ ًعف المسئكؿ
الجنسيةًكماًتفرزًمبلييفًالحيكناتًالمنكيةًالمسئكلةًعفًتخصيبًالبكيضةًكحدكثً

ًالحمؿ.
ًالحرا ًالتكازف ًعممية ًفى ًكبيرا ًدكرا ًالصفف ًكيس ًيمعب ًالبيئةًكما ًكخمؽ رل

درجاتًأقؿًمفًدرجةًحرارةًًّالمناسبةًلنمكًالحيكناتًالمنكيةًحيثًيكفرًدرجةًحرارةً
ًالجسـًمماًيخمؽًالبيئةًالمناسبةًلنمكًالحيكناتًالمنكية.

 (: (PENISالقضيب  
كىكًالعضكًالذكرلًالخارجىًلمرجؿًكالمسئكؿًعفًإتماـًعمميةًالجماعًكيتككفً

 مفًجزئيفًرئيسيف:
 (: BODYقضيب )جسم ال -

ًالتىً ًاألسفنجية ًاألنسجة ًمف ًغرؼ ًثبلث ًمف ًكيتككف ًاسطكانة ًشكؿ يأخذ
ًبالدـً ًالفراغات ًىذة ًتمتمىء ًعندما ًاالنتصاب ًكيحدث ًكثيرة ًفراغات ًعمى تحتكل

 المتدفؽًمفًاألكعيةًالدمكيةًالمغذيةًلمقطييب.



~ 273 ~ 
 

 (:GLANCEالحشفة )  -
ًالش ًمخركطى ًمتضخـ ًجزء ًعف ًعبارة ًرأسًالقضيبًكىى ًكمغطىًكىى كؿ

ًكتحتكلً ًالطيارة ًعممية ًأثناء ًالجمدل ًالغطاء ًىذا ًكيزاؿ ًالكالدة ًعند ًجمدل بغطاء
ًالحشفةًعمىًفتحةًتسمحًبمركرًالبكؿًكالسائؿًالمنكل.

 (:SPERMATIC CORD (الحبل المنوى 
يحتكلًكؿًحبؿًعمىًقناةًمنكيةًتقكـًبنقؿًالحيكناتًالمنكيةًمفًالخصيةًإلىً

 الحكيصمةًالمنكية.
 :SEMINAL VESICLE)صمة المنوية ) الحوي

ًالمنكلً ًالسائؿ ًبتخزيف ًتقـك ًالمثانة ًعمىًكؿًجانبًمف ًعفًغدة كىىًعبارة
فرازًمكادًمغذيةًلمحيكناتًالمنكية. ًكا 

 (:PROSTATIC GLANDغدة البروستاتا ) 
كىىًغدةًتتكاجدًأسفؿًالمثانةًكتفرزًمكادًتحافظًعمىًحيكيةًالحيكاناتًالمنكيةً

ًيشكؿًالجزءًاألكبرًمفًالسائؿًالمنكل.ًيناابيضًقمًكًكماًتفرزًسائبلًن
 (: SEMENالسائل المنوى) 

كيتككفًالسائؿًالمنكلًمفًالحيكناتًالمنكيةًكىىًكائناتًدقيقةًالًتيرلًبالعيفً
ًالمنكيةً ًالحكيصمة ًبكاسطة ًإنتاجو ًإلىًالسائؿًاألبيضًالذلًيتـ ًباإلضافة ً المجردة

تًالكسطًالمبلئـًكالعناصرًالغذائيةًالبلزمةًلحيكيةًكغدةًالبركستاتاًكتكفرًتمؾًاإلفرزا
ًالحيكناتًالمنكية.

ًباألساسً ً ًالتىًتعتمد ًالحيكناتًالمنكية فرازًمبلييفً ًبإنتاجًكا  ًالخصية كتقكـ
(ًالمذيفًيتـًإفرازىاًبكاسطةًالغدةًالنخاميةًبالمخًكتستغرؽLHً(ًك)FSHعمىًىرمكفً)

ًا.يكمًنًَُِعمميةًإنتاجًالحيكافًالمنكلًحكاليً
كتنتقؿًالحيكناتًالمنكيةًمفًالخصيةًعبرًالقناةًالمنكيةًإلىًالحكيصمةًالمنكيةً
ًاألبيضً ًالسائؿ ًإليو ًتضيؼ ًالتي ًالبركستات ًغدة ًإلى ًينتقؿ ًثـ ًتخزينو ًيتـ حيث

ً%ًمفًحجـًالسائؿًًالمنكل.ًَٖالشفاؼًالذلًيككفً
 ويتكون الحيوان المنوي من ثالثة أجزاء:
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يةًالشكؿًكتمثؿًالنكاةًالتىًتحتكلًعمىًالمادةًمخركطً(:HEADس)أمنطقة الر 
ًتحتكلًمنطقةًالرأسًعمىًغطاءًيشبوً الكراثيةًالمسؤكلةًعفًتخصيبًالبكيضةًكما

ًالكابًكًيحكلًعددناًمفًاإلنزيماتًتساعدًفىًاختراؽًجدارًالبكيضة.
ًالمعقدةً(: BODYجسم الحيوان المنوى) ًالجسيمات ًمف ًعدد ًعمى كيحتكل

ًلمنكلًبالطاقةًالبلزمة.التىًتمدًالحيكافًا
 .:ً.كىىًمسئككلةًباألساسًعفًحركةًالحيكافًالمنكل(TAILمنطقة الذيل )

 
ًكيفية حدوث الحمل:

يتككفًالسائؿًالمنكلًمفًمبلييفًالحيكناتًالمنكيةًكينجحًعددًغيرًقميؿًفيً
ًالمنكلً ًالحيكاف ًفالكبًحيثًيكتسب ًقناة ًإلى ًكالكصكؿ ًكالرحـ ًالرحـ ًعنؽ اختراؽ

مىًإخصابًالبكيضةًكيتـًااللتقاءًبالبكيضةًفىًالجزءًالخارجىًلقناةًفالكبًالقدرةًع
ًكيتبعًذلؾًانقساماتًيحيثً نجحًحيكافًمنكلًكاحدًفىًاختراؽًالبكيضةًكتخصيبيا

متتاليةًكزيادةًفىًعددًالخبلياًحتىًتصؿًإلىًمرحمةًالمكريكالًكىكًتجمعًمفًالخبلياً
الكبًثبلثةًأياـًكيبدأًبالحركةًاتجاهًالرحـًخميةًكيمكثًالجنيفًفيًقناةًفًِّيبدأًمفً

ًفالكبًكانقباضًالعضبلتً ًبالغشاءًالمخاطىًلقناة ًبحركةًاألىدابًالمتكاجدة مدفكعا
ًمرحمةً ًإلى ًالجنيف ًكيتحكؿ ًالمتتالية ًاالنقسامات ًكتستمر ًفالكب ًقناة بجدار
حـًالببلستكسيستًكيتميزًبظيكرًتجكيؼًداخؿًالجنيفًكيستمرًالجنيفًفىًتجكيؼًالًر

ًأحسفً ًكفى ًالحمؿ ًكبداية ًالرحـ ًداخؿ ًالجنيف ًانغماس ًعممية ًتبدأ ًثـ ًيكميف لمدة
ً ًانغماسًالجنيف ًنسبة ًالتتعدل ًالرحـًًَْاألحكاؿ ًداخؿ ًمعقد ًنظاـ ًيكجد %ًكما

يسمحًبفرزًاألجنةًكالتخمصًمفًاألجنةًالمعيبةًالتىًتعانىًمفًتشكىاتًفىًصكرةً
ًإجياض.
ً

 ي وعمى سالمة الصحة اإلنجابية:المحافظة عمى صحة الجياز التناسم
ًاالمتناعًعفًالتدخيفًكتناكؿًالخمكرًكالمكادًالمخدرة.ً-
ًتجنبًالتكترًكاالىتماـًبالصحةًالنفسية.ً-
ًاإلكثارًمفًتناكؿًاألطعمةًالصحيةًالغنيةًبالخضركاتًكالفكاكةًكاأللياؼ.ً-
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ًالحفاظًعمىًالكزفًكتجنبًالسمنة.ً-
ًدكيةًأثناءًالحمؿًإالًبعدًاستشارةًالطبيب.بالنسبةًلمسيداتًعدـًتناكؿًاألً-
ًاألماكفًً- ًفى ًبالحكضًإال ًجراحية ًعمميات ًأل ًإجراء ًعدـ ًلمسيدات بالنسبة

ًالتصاقاتً ًحدكث ًلتجنب ًكذلؾ ًطبيب ًمف ًأكثر ًاستشارة ًكبعد المعتمدة
ًبالحكض.

ًلمحرارةًً- ًالخصيتيف ًتعرض ًعميو ًيترتب ًالذل ًالعمؿ ًتجنب ًلمرجاؿ بالنسبة
ًالمباشرة.ً

الحفاظًعمىًالتعاليـًالدينيةًكتجنبًالعبلقاتًالجنسيةًالمحرمةًالتىًقدًيتريبًً-
ًعميياًانسدادًبالحبؿًالمنكلًكالتصاقاتًالحكضًفىًالسيدات.

ً
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 المبحث الثالث
 الزواج المبكر

ً
ًالسنكاتً ًفى ًبيا ًاالىتماـ ًيتزايد ًالتى ًكالمشكبلت ًالقضايا ًمف ًالمبكر الزكاج
ًصحيةً ًأبعاد ًمف ًليا ًلما ًالنامية ًكالدكؿ ًالثالث ًالعالـ ًدكؿ ًمستكل ًعمى األخيرة
ًزكاجً ًحاالت ًالنتشار ًكذلؾ ًكالمجتمع ًالفتاة ًعمى ًكاقتصادية ًكنفسية كاجتماعية

ًكذلؾًألسبابًاقتصاديةًصغيراتًالسفً ًكالفقيرة ًفىًالمجتمعاتًالنامية بشكؿًكاسع
ًأحياناًكأسبابًكمعتقداتًأخبلقيةًكدينيةًأحياناًأخرلً.

كماًيقكلكفًالزكاجً)سيترة(ًمعًالجيؿًباآلثارًالسمبيةًلمزكاجًالمبكرًمثؿًاآلثارً
ًالزكاج ًعمىًىذا ًالمترتبة ًكالمشكبلتًالقانكنية ًعمىًاألـ ًالسمبية ًانتيىًًالصحية إذا

ً.بالطبلؽًألنوًغيرًقانكنىًفىًبعضًالببلد
 الزواج المبكر:

عاـًًُٖىكًزكاجًأكًاقترافًرسمىًأكًغيرًرسمىً)عرفى(ًقبؿًبمكغًسفًاؿً
لمفتىًأكًالفتاةًبالرغـًمفًتأثرًالفتاةًسمبياًكبأضرارًصحيةًكنفسيةًأكثرًمفًالكلدًألنوً

ًيتـًقبؿًالنضكجًالنفسىًكالجسدلًكالعاطفىً.
 اب ظاىرة الزواج المبكر:أسب
الفقرًكاالحتياجًالمادلًكالرغبةًفيًالحصكؿًعمىًميرًمفًأجؿًإعالةً .ُ

ًباقىًاألسرة.
ًاالنحراؼً .ِ ًمف ًالفتاة ًيحمي ًالمبكر ًالزكاج ًبأف ًالخاطئ االعتقاد

ًكالممارساتًالجنسيةًغيرًالشرعيةًكيصكفًعفتيا.
ًأحدًممارساتًاالتجارًبالبشر. .ّ
 

 أضرار الزواج المبكر:
ًالعقمىًكالجسدلًكالجنسىًقدًيؤدلًالزكا جًالمبكرًلمفتاةًكقبؿًاكتماؿًنضجيا

ًإلىًحمؿًمبكرًكالذلًبدكرهًقدًيؤدلًإلىًمشكبلتًصحيةًكاجتماعية.
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ً ً)ألًقبؿ ًالحمؿًفىًسفًمبكرة ًالمعركؼًأف ًيعرضًاألـًًُٖكمف ًقد سنة(
 كالطفؿًلمخاطرًصحيةًكثيرةًمنيا:

 .ًاإلجياض
 .ًالكالدةًالمبكرة 
 ًًتسمـًالحمؿ )ارتفاعًضغطًالدـًالمصاحبًلمحمؿًمعًزالؿًفىًالبكؿًككـر

 بالقدميف(.
 .التياباتًالجيازًالبكلى 
 .فقرًالدـًالناتجًعفًنقصًالحديد 
 .الكالدةًالمتعسرةًكازديادًمعدؿًالكالداتًالقيصرية 
 .النزؼًقبؿًكأثناءًالكالدة 
 .قصكرًكظيفةًالمشيمةًكنقصًكزفًالمكلكد 
 بعدىا.ًكفاةًالجنيفًمعًالكالدةًأك 
 ًًأضعاؼًمعدؿًكفياتًاألمياتًفى ًمبكران معدؿًكفياتًاألمياتًالتىًتمد

 َّ-َِسفً
 ًًلؤلميات ًأضعاؼًمعدليا ًلؤلمياتًصغيراتًالسف ًكفياتًاألطفاؿ معدؿ

ً ًسف ًالتعميـًَّ-َِفى ًبيف ًكثيقة ًعبلقة ًىناؾ ًأف ًالمعركؼ ًكمف .
ًسف ًارتفع ًكمما ًلمفتاة ًالتعميـ ًمستكل ًزاد ًفكمما ًالمبكر الزكاجًًكالزكاج

ًالتسربًمفً ًزادتًنسبة ًكمما ًالزكاجًالمبكر ًارتفعتًنسبة كالحمؿًككمما
 التعميـ.

 ًالنساءًالبلتىًيتزكجفًمبكرانًينزعفًإلىًالتكقؼًعفًالدراسةًكيكفًمعزكالت
ًحصكليفًعمىً ًلعدـ ًالحصكؿًعمىًكظائؼًنظرنا ًكالًيستطعف اجتماعيان

ًالمؤىبلتًالبلزمة.
 ةًبعدًالزكاجًمباشرة.ًًغالبانًماًيحدثًالحمؿًكالكالد 
 .كغالبانًيفتقدكفًالقدرةًألخذًقراراتًخاصةًبصحتيفًكصحةًأطفاليف 
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 المبحث الرابع
 وفيات األميات فى العالم اإلسالمى

ً

عمىًمدلًالعقديفًالماضييف،ًشيدتًالعديدًمفًدكؿًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميً
عرفتًانخفاضاًًبناءًعميوتحسنانًكبيرانًعمىًمستكلًتغطيةًكخدماتًالرعايةًالصحية،ً

ً ًعاـ ًكمنذ ًكاألطفاؿ. ًالكالدة ًكحديثي ًاألميات ًكفيات ًمعدالت ًَُٗٗفي تمكنتً،
بمدافًمنظمةًالتعاكفًاإلسبلمي،ًكمجمكعة،ًمفًخفضًمعدؿًكفياتًاألمياتًبنسبةً

ًبنسبةًًِْ فيًالمائة.ًًِٓفيًالمائةًفيًحيفًانخفضًمعدؿًكفياتًاألطفاؿًأيضا
ًالتعاكفًاإلسبلميً ًمنظمة ًحققتًمجمكعة ًالتحسف، ًمفًىذا ًكعمىًالرغـ كمعًذلؾ،

ياتًكاألطفاؿًكفشمتًالعديدًمفًبمدافًأقؿًقدرًمفًالتقدـًفيًالحدًمفًكفياتًاألم
ًمفًاألىداؼًاإلنمائيةًلؤللفية.ًٓكًًْالمنظمةًفيًتحقيؽًمقاصدًاليدؼً

كظؿًتكفيرًالرعايةًالنكعيةًالسابقةًلمكالدةًمصدرًقمؽًكبيرًفيًالعديدًمفًدكؿً
فيًالمائةًفقطًمفًمجمكعًالنساءًالحكامؿًًْٓمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًمعًاستفادةً

ًأربعة ً)ًمف ًالثمث ًمف ًأكثر ًيزاؿ ًكال ًالكالدة. ًقبؿ ًما ًمفًًّٕمعاينات ًالمائة( في
ًالمنظمة ًبمداف ًًًالكالداتًفي ًمقابؿ ًمساعدة ًدكف ًالبمدافًًَِتجرم ًفي ًالمائة في

 فيًالمائةًفيًالعالـ.ًًِْالناميةًغيرًاألعضاءًفيًالمنظمةًكً

 التعريف:
ًالحم عيرفتًكفياتًاألميات ًأثناء ًالمرأة ً"كفاة ًبًبأنيا: ًنيايتو ًبعد ًأك ًِْؿ

يكمناًألمًسببًلوًعبلقةًبالحمؿًأكًالتحكـًبو،ًبغضًالنظرًعفًمدةًكمكافًالحمؿ،ً
 كليسًألسبابًعرضية.

 أسباب وفيات األميات:
ًاألسبابًً ًعف ًأما ًاألميات. ًلكفيات ًمباشرة ًكغير ًمباشرة ًأسباب تكجد

سبابًغيرًالمباشرةًالمباشرةًفييًالناتجةًمفًمضاعفاتًالحمؿًأكًالكالدة،ًأماًعفًاأل
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فييًناتجةًعفًكجكدًحالةًمرضيةًسابقةًلمحمؿًأكًغيرًمرتبطةًبالكالدة.ًكيحدثًلياً
تدىكرًنتيجةًالحمؿًكالكالدةًمثؿًإرتفاعًضغطًالدـًأكًأمراضًالقمبًكتسمىًالكفياتً
أثناءًالحمؿًالتيًالًعبلقةًلياًبالحمؿًبكفياتًاألمياتًالعرضية.ًككفقناًلدراسةًنيشرتً

،ًفإفًاألسبابًاألكثرًشيكعناًَُِّإلىًًَُٗٗمةًالنسيتًتغطيًالفترةًمفًفيًمج
ً ًالكالدة ًبعد ًما ًنزيؼ ًُٓىي ًاآلمف ًغير ًاإلجياض ًكمضاعفات ،%ًُٓ،%

ً ًالحمؿ ًفي ًالدـ ًضغط ًارتفاع ًَُكاضطرابات ًالكالدة ًبعد ًما ًكالتيابات ،%ًٖ،%
ً ًالكالدة ًٔكعسر ًاألسبابًاألخرلًجمطاتًالدـ مكجكدةً%ًكالظركؼًالّ%ًكتشمؿ

%.ًكاألسبابًغيرًالمباشرةًىىًالمبلرياًكفقرًالدـًكفيركسًنقصًالمناعةًِٖمسبقناً
ًقدًتعقدًالحمؿًأكًتتفاقيـًً-اإليدزً-البشرية كأمراضًالقمبًكاألكعيةًالدمكية،ًككميا
ًبسببو.

ً ًلعاـ ًالعالمية ًالصحة ًلمنظمة ًاالجتماعيةًََِْككفقنا ًالعكامؿ ًفإف ،
الحصكؿًعمىًالمكاردًكمستكلًالدخؿًىىًمؤشراتًىامة.ًالديمكجرافيةًمثؿًالعمر،ًًك

ًمفً ًكالكالدة ًالحمؿ ًكفيات ًمف ًأعمى ًكنسبة ًمخاطر ًالمراىقات ًاألميات كتكاجو
ًيؤثرالحرمافًاإلجتماعيًكالعزلةًاالجتماعيةً ًعمىًذلؾ، األمياتًاألكبرًسننا.ًكعبلكة

ًكف ًزيادة ًإلى ًتؤدم ًأف ًيمكف ًالتي ًاألميات ًعمىًصحة ًسمبينا ًاألميات.ًتأثيرنا يات
ًأثناءً ًالمناسبة ًالطبية ًفإفًنقصًفرصًالحصكؿًعمىًالرعاية ًإلىًذلؾ، كباإلضافة
الكالدة،ًكعدـًتكافرًمراكزًالرعايةًالصحيةًقربًسكفًالحكامؿًكازديادًعددًالكالداتً
ًقبؿً ًالطبية ًالرعاية ًعمى ًالحصكؿ ًدكف ًتحكؿ ًالتي ًاالجتماعية ًكالحكاجز السابقة،

ً ًكضعؼ ًالكالدة ًكفياتًكأثناء ًمف ًتزيد ًكميا ًالصحية ًلممنظكمة ًاألساسية اليياكؿ
ًاألمياتًكماًأفًاإلجياضًغيرًاآلمفًىكًسببًرئيسيًآخرًلكفياتًاألميات.

 
 قياس وفيات األميات:

يعتبرًقياسًكفياتًاألمياتًكأحدًأىـًمؤشراتًالصحةًاإلنجابيةًكتقييـًمدلً
ًكتق ًالحكامؿ ًلمسيدات ًالمتقدمة ًالطبية ًالخدمات ًبمقاييسًكفاءة ًاألميات اسًكفيات

ًمختمفةًأىميا:
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نسبةًكفياتًاألميات:ًكىيًنسبةًعددًكفياتًاألمياتًخبلؿًفترةًزمنيةًمعينةً
ًكمقياسًلجكدةًًَََََُلكؿً ًاستخدامو ًيتـ ًالزمنية. ًحيًخبلؿًنفسًالفترة مكلكد

ًنظاـًالرعايةًالصحية.
ييًعددًكفياتًأماًنسبةًكفياتًاألمياتًبيفًكفياتًالنساءًفيًسفًاإلنجاب:ًف

األمياتًفيًفترةًزمنيةًمعينةًمقسكمناًعمىًمجمكعًالكفياتًبيفًالنساءًالذيفًتتراكحً
ًسنة.ًًًْٗ-ُٓأعمارىفًبيفً

ً
ًتقديرات وفيات األميات:

،ًفإفًالدكؿًالناميةًتمثؿًََُِكفقناًلتقريرًصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمسكافًلعاـً
ًمفًكفياتًاألمياتًكأغ ًالمائة ًفي ًكتسعيف ًفيًىذهًتسعة ًتقع ًاإلسبلمية مبًالدكؿ

ًجنكبًالصحراءً ًأفريقيا ًالكفياتًتحدثًفي ًىذه ًكمعظـ ًكفياتًاألميات، ًمف الفئة
الكبرلًكجنكبًآسيا.ًكعمىًالصعيدًالعالمي،ًتعانيًالبمدافًالمرتفعةًكالمتكسطةًالدخؿً
مفًكفياتًأمياتًأقؿًمفًالبمدافًذاتًالدخؿًالمنخفض.ًكفيًمعظـًالحاالت،ًتحدثً

تًعاليةًمفًكفياتًاألمياتًفيًنفسًالبمدافًالتيًتشيدًمعدالتًمرتفعةًمفًمعدال
ًبنيةً ًلدييا ًالمرتفع ًالدخؿ ًذات ًالبمداف ًأف ًاالتجاىات ًكتعكسًىذه ًالرضع. كفيات
تحتيةًأقكلًلمرعايةًالصحية،ًكفرؽًطبيةًكافيةًلمرعايةًالصحية،ًكتستخدـًتكنكلكجياً

ًلمح ًأقؿ ًعكائؽ ًكلدييا ًتقدمنا، ًأكثر ًالمنخفضةًطبية ًالبمداف ًمف ًالرعاية ًعمى صكؿ
ًالمنخفضةً ًالبمداف ًفي ًاألميات ًلكفيات ًشيكعنا ًاألكثر ًالسبب ًفإف ًكلذلؾ، الدخؿ.
ًكالكالداتً ًالحمؿ، ًفي ًالدـ ًاضطراباتًارتفاعًضغط ًتمييا ًنزيؼًالكالدة، ًىك الدخؿ

كفًالمتعسرةًكاالجياضًغيرًاآلمفًعمىًالنقيضًمفًالبمدافًالمرتفعةًالدخؿ،ًالتيًتك
السببًاألكثرًشيكعناًىكًالجمطاتًالدمكية.ًالتيًيصعبًمنعًحدكثياًأكًالتنبؤًبياًفيً

ًأحيافًكثيرة.
ًأفًمعظـًكفياتًاألمياتًكاإلصاباتًيمكفًالكقايةًمنيا،ًفقدًتـًالقضاءً كبما
ًفيًخفضًنسبةً ًكبيرنا ًإلىًحدًكبيرًفيًالعالـًالمتقدـ.ًكقدًأحرزًالعالـًتقدمنا عمييا

لىًًَُٗٗمنذًعاـًًكفياتًاألميات %ًمفًكفياتًاألمياتًكلكفًمازاؿًْْبمغتًحكا 
ً.ََِّىناؾًالكثيرًالذمًيمكفًإحرازهًفيًىذاًالمجاؿًبحمكؿًعاـً
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ً ًإلى ًيصؿ ًاألميات ًلكفيات ًًَٕكالخفض ًأحدًًَََََُلكؿ ًىك مكلكد
كالذمًتبنتوًدكؿًالعالـًفيًعاـًًََِّعناصرًاليدؼًالثالثًلمتنميةًالمستدامةًلعاـً

َُِٓ.ً
ً

ًالتباين داخل البمدان:
ىناؾًاختبلفاتًكبيرةًفيًمعدالتًكفياتًاألميات،ًالتبايفًبيفًكفياتًاألمياتً
داخؿًالببلدًالكاحدةًكالًسيماًفيًالبمدافًالتيًتعانيًمفًفجكاتًكبيرةًفيًالمساكاةًفيً
الدخؿًكالتعميـًكالرعايةًالصحية.ًكتعانيًالنساءًالمكاتيًيعشفًفيًالمناطؽًالريفيةًمفً
ارتفاعًمعدؿًكفياتًاألمياتًمقارنةًبالنساءًالمكاتيًيعشفًفيًالمراكزًالحضريةًكشبوً
الحضرية؛ًألنيفًيعشفًفيًأسرًأكثرًثراءًأكًيتمقيفًتعميمناًأعمىًأكًيعشفًفيًمناطؽً
اًتفاكتاتًعرقيةًفيًنتائجً حضريةًيستفدفًمفًخدماتًالرعايةًالصحية.ًكىناؾًأيضن

تًاألمياتًفيًالفئاتًالميمشة.ًكىناؾًتفاكتًفيًصحةًاألمياتًمماًيزيدًمفًكفيا
ًلمتفاكتًاليائؿًبيفًىذهً ًكاألسرًالغنيةًنظرنا نسبةًكفياتًاألمياتًبيفًاألسرًالفقيرة

ًاألسرًفيًالحالةًالصحيةًقبؿًالحمؿًكأثناءًالحمؿًكالكالدةًكعقبًالكالدة.
ً

 تخفيض نسبة وفيات األميات:
ًلتخفيضًكفيات ًعناصرًضركرية ًلصندكؽًاألمـًًىناؾًأربعة ًكفقنا األميات،

ًالمتحدةًلمسكاف:ً
ًأربعًًأوًل: ًعف ًيقؿ ًال ًما ًاألميات ًتتمقى ًبأف ًكيكصي ًالكالدة. ًقبؿ الرعاية

ًزياراتًقبؿًالكالدةًلفحصًكمراقبةًصحةًاألـًكالجنيف.
الكالدةًعمىًأيدمًمتخصصيفًمثؿًاألطباءًكالممرضيفًكالقاببلتًالذيفًًثانيًا:

ًزمةًإلدارةًالكالداتًالطبيعيةًكالتعرؼًعمىًبدايةًالمضاعفات.لدييـًالمياراتًالبل
ًاألميات،ًثالثًا:  ًلكفيات ًالرئيسية ًاألسباب ًلمعالجة ًالطارئة ًالتكليدية الرعاية

ًكىىًالنزؼ،ًكاإلجياضًغيرًاآلمف،ًكاضطراباتًارتفاعًضغطًالدـ،ًكعسرًالكالدة.
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ًالكقتًيمكفًأفًيحدثًالرعايةًبعدًالكالدةًلمدةًستةًأسابيع.ًخبلؿًىًرابًعا: ذا
ًالتيً ًبزياراتًالمتابعة ًبشدة ًيكصى ًكلذلؾ، ًالدـ، ًكاضطراباتًارتفاعًضغط نزيؼ،
ًالكالدة.ً ًبعد ًما ًفيًفترة ًكالطفؿ ًاألـ ًصحة ًلتقييـ ًالخدماتًالصحية ًمقدـ ًبيا يقكـ
ًلخفضً ًالرئيسية ًاألسباب ًأحد ًىك ًاألسرة ًتنظيـ ًلكسائؿ ًاألمثؿ ًاالستخداـ كيعتبر

ًخفضًًكفياتًاألميات ًفيمكف ًاألسرة ًتنظيـ ًلكسائؿ ًالممباة ًغير ًالحاجة ًلبيت فإذا
%ًككذلؾًخفضًكفياتًاألطفاؿًالرضعًكتحتًسفًخمسًّّكفياتًاألمياتًبحكاليً

سنكات.ًكفيًالبمدافًالتيًيسمحًالقانكفًفيياًباإلجياضًفإفًتكفيرًخدماتًاإلجياضً
ً%.َُاآلمفًيساىـًفيًخفضًكفياتًاألمياتًبأكثرًمفً

أنوًبمجردًاالىتماـًبدراسةًكفياتًاألمياتًكمراقبتياًكتحميؿًأسبابياًًكقدًثبت
ًكاستنتاجًتكصياتًمستقبميةًيؤدمًإلىًخفضًكفياتًاألمياتًفيًالمستقبؿ.

ً
 حقائق رئيسية:

 ًًمفًمجمكعًكفياتًاألمكمة.ٗٗتشيدًالبمدافًالناميةًكقكع%ً
 ًالريفي ًالمناطؽ ًفي ًاألمكمة ًكفيات ًمعدالت ًارتفاع ًالمبلحظ ًكبيفًمف ة

 الفئاتًالفقيرة.
 ًتكاجوًالمراىقات،ًأكثرًمفًالنساءًاألكبرًسننا،ًخطرًالتعرضًلممضاعفات

 كالكفاةًبسببًالحمؿ.
 ًيمكفًأفًتسيـًالرعايةًالماىرة،ًالتيًتيقدـًقبؿًالكالدةًكخبللياًكبعدىا،ًفي

 إنقاذًأركاحًاألمياتًككلدانيف.
 ًاًبنسبة فيًالفترةًبيفًعاميً%ًْْشيدتًمعدالتًكفياتًاألمكمةًانخفاضن

 .َُِٓكًَُٗٗ
 ًكفيًإطارًتنفيذًأىداؼًًََِّكًَُِٔييسعىًفيًالفترةًالكاقعةًبيفًعامي

التنميةًالمستدامةًإلىًبمكغًالغايةًالميحددةًلتخفيضًمعدؿًكفياتًاألمكمةًفيً
 كالدةًطفؿًحي.ًَََََُكفاةًلكؿًًَٕالعالـًإلىًأقؿًمفً

ً
ً
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 .اليكنيسيؼ؛ًىيئةًاألمـًالمتحدةًلممرأة؛ًمنظمةًالصحةًالعالمية
 .َُِٕتقريرًالصحةًلمنظمةًالتعاكفًاإلسبلميًلعاـً .ٕ
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 المبحث الخامس
 ألطفال فى العالم اإلسالمىوفيات ا

ً
ًبعضً ًكمنيا ًلمكفياتًبيفًاألطفاؿًفىًالبمدافًالنامية تدؿًالمعدالتًالمرتفعة

كجكدًمشكمةًصحيةًخطيرة،ًبماًيكجبًأخذىاًبعيفًاالعتبارًًً–الببلدًاإلسبلميةًعمىً
ًالبياناتً ًإلى ًمفًاالفتقار ًالرغـ ًفعمى ًاألساسية؛ ًالصحية ًالرعاية ًبرامج فإفًً–فى

ًـًالمتاحةًتدؿًعمىًحدةًىذهًالمشكمةًكضخامتيا.األرقا
كلقدًأشارًالعديدًمفًاألبحاثًالعمميةًإلىًأفًنسبةًالكفياتًبيفًاألطفاؿًفيً

ً ًعاـ ًشيد ًحيث ًالقمؽ ًإلى ًيدعك ًكبشكؿ ًجدان ًمرتفعة ًالنامية كفاةًًَُِٔالدكؿ
ًَََٕأمًً-فيًالمائةًمنيـًًْٔطفؿًيكميانًقبؿًعاميـًالخامس،ًكماتًًَََ,ُٓ

فيًغضكفًاألياـًالثمانيةًكالعشريفًاألكلىًمفًحياتيـ،ًحسبًالتقريرًالجديدًً-ًطفؿ
ً .الصادرًعفًاألمـًالمتحدة

،ًعفًَُِٕفقدًكشؼًتقريرًالمستكياتًكاالتجاىاتًفيًكفياتًاألطفاؿًلعاـً
أنوًعمىًالرغـًمفًأفًعددًاألطفاؿًالذيفًيمكتكفًقبؿًسفًالخامسةًانخفضًمفًجديدً

ًَََِمبلييفًطفؿًفيًعاـًًٗ.ٗمقارنةًبنحكًًَُِٔفيًعاـًمبلييفًطفؿًًٔ.ًٓ-
  %خبلؿًالفترةًنفسيا.ًْٔ%إلىًًُْفإفًنسبةًالمكاليدًقدًزادتًمفًً-

ً ًأركاح ً"اينقذت ً)اليكنيسيؼ( ًلمطفكلة ًالمتحدة ًاألمـ ًمنظمة ًلتقرير ًَٓككفقا
،ًكيشيدًذلؾًعمىًااللتزاـًالجادًمفًَََِمميكفًطفؿًدكفًسفًالخامسةًمنذًعاـً

انبًالحككماتًكشركاءًالتنميةًبالتصدمًلكفياتًاألطفاؿًالتيًيمكفًتبلفييا.ًكلكفًج
ًاألطفاؿًيكـًمكلدىـًأكًبعدًأياـًمفًمكلدىـ،ًفإفًىذاً ًلـًنفعؿًالمزيدًلمنعًكفاة إذا
التقدـًسيظؿًغيرًمكتمؿ.ًكلديناًالمعارؼًكالتكنكلكجياتًالبلزمة،ًكليسًعميناًإالًأفً

  ".جةًإلييانحممياًإلىًحيثًتمسًالحا
مميكفًطفؿًقبؿًعاميـًالخامسًبيفًًَٔكفيًظؿًاالتجاىاتًالحالية،ًسيمكتً

ًالصادرًََِّكًَُِٕعاميً ًلمتقرير ًكفقان ًالحديثيًالكالدة، ًمفًاألطفاؿ ًنصفيـ ،
عفًاليكنيسيؼ،ًكمنظمةًالصحةًالعالمية،ًكالبنؾًالدكلي،ًكشعبةًالسكافًالتابعةًإلدارةً
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ًكاالجتما ًاالقتصادية ًالفريؽًالشؤكف ًتشكؿ ًالتي ًالجيات ًكىي ًالمتحدة، ًباألمـ عية
 .المشترؾًبيفًالككاالتًالمعنيًبتقديرًكفياتًاألطفاؿ

(ً %(ًًّٗكحدثتًمعظـًكفياتًالمكاليدًفيًإقميميفًاثنيف،ًكىما:ًجنكبًآسيا
(ً ًالكبرل ًالصحراء ًجنكب ًالعددًًّٖكأفريقيا ًنصؼ ًبمداف ًخمسة ًكشيدت .)%

ًاليندً)اإلجماليًلكفياتًالمكاليد،ًع %(،ًًَُ%(،ًكباكستافً)ًِْمىًالنحكًالتالي:
ثيكبياً)ًْ%(،ًكجميكريةًالككنغكًالديمقراطيةً)ًٗكنيجيرياً)  %(.ًّ%(،ًكا 

كبناءنًعمىًتقريرًمنظمةًالصحةًالعالميةًفإنوً"لتحقيؽًالتغطيةًالصحيةًالشاممةً
خدمةًاألسرًكضمافًبقاءًالمزيدًمفًالمكاليدًعمىًقيدًالحياةًكازدىارىـ،ًيجبًعميناً

ًلياً ًيككف ًكأف ،ً ًالمالية ًالقدرة ًلدييا ًاألسر ًتككف ًأف ًالمرضًيمـز ًفممنع الميٌمشة،
صكتًمسمكعً،ًكأفًيتاحًلياًالحصكؿًعمىًالرعايةًالجيدة،ًكيجبًإعطاءًاألكلكيةً

 لتحسيفًجكدةًالخدماتًكالرعايةًالمبلئمةًأثناءًالكالدةًكبعدىا".
ديدًمفًاألركاحًبالحدًمفًاإلجحافاتًعمىًكيشيرًالتقريرًإلىًإمكانيةًإنقاذًالع

الصعيدًالعالمي،ًفمكًكانتًجميعًالبمدافًقدًحققتًمتكسطًمعدؿًالكفياتًالذمًحققتوً
ًلكافًمفًالممكفًتبلفيً ًالدخؿ، فيًالمائةًمفًكفياتًاألطفاؿًًٕٖالبمدافًالمرتفعة

نقاذً   .َُِٔمبلييفًمفًاألركاحًفيًعاـًًٓدكفًسفًالخامسةًكا 
ًأشارًتق أفًًَُِٕريرًالبنؾًالدكليًإلىًأنوً"مفًغيرًالمعقكؿًفيًعاـًكما

ًكأفًيمكتً ًالمرأة، ًحياة ًالحاالتًالتيًتيدد ًمف ًكالكالدة ًالحمؿ مكلكدًًَََٕيككف
يكميان.ًكيتمثؿًأفضؿًمقياسًلنجاحًالتغطيةًالصحيةًالشاممةًليسًفقطًفيًأفًتككفً

كأفًتككفًىذهًالرعايةًًكؿًأـًقادرةًعمىًالحصكؿًعمىًالرعايةًالصحيةًبسيكلة؛ًبؿ
 جيدةًكميسكرةًالتكمفة،ًكأفًتضمفًتمتعًأطفالياًكأسرتياًبالصحةًكبحياةًمنتجةً".

كيتصدرًااللتيابًالرئكمًكاإلسياؿًقائمةًاألمراضًالمعديةًالتيًتحصدًأركاحً
ًكيتسببافًفيً ًفيًالعالـ، فيًًٖفيًالمائةًكًُٔمبلييفًاألطفاؿًدكفًسفًالخامسة

ًكتسببتًمضاعفاتًاإلخداجًكالمضاعفاتًالتيًتحدثًًالمائةًمفًالكفيات بالترتيب،
ً ًفي ًالكالدة ًالمخاضًأك ًًَّأثناء ًعاـ ًفي ًالمكاليد ًكفيات ًمف ًالمائة ،ًَُِٔفي

مبلييفًًٔ.ٓباإلضافةًلؤلطفاؿًدكفًسفًالخامسةًالذيفًيمكتكفًسنكيانًكالبالغًعددىـً
ًطفؿ.
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بتحسيفًقدرةًالفنييفًفيًًكيمكفًكضعًنيايةًلكفياتًاألطفاؿًالتيًيمكفًتبلفييا
جراءًالتدخبلتًالمنقذةًلمحياةًالتيًتيعدًاآلفًفيً مجاؿًالصحةًأثناءًالحمؿًكالكالدة؛ًكا 
ًكاألدكيةً ًالطبيعية ًمثؿًالتمنيعًكالرضاعة ًفقران، ًالمجتمعاتًالمحمية غيرًمتناكؿًأشد

 .الرخيصة،ًكزيادةًإتاحةًالمياهًكخدماتًاإلصحاح
كفاةًمميكفًطفؿًتقريبانًمفًاألطفاؿًالذيفًتتراكحًًتؤدمًالحكادثًكاإلصاباتًإلى

ً .عاماًنًُْأعكاـًكًٓأعمارىـًبيفً
 

 أثر  الحمل الخطر عمى وفيات األطفال:
كىكًالحمؿًفىًً-تجدرًاإلشارةًإلىًأفًاألطفاؿًالمكلكدكفًبعدًحمؿًخطرًً

تًسنةًأكًالمتعددًبعدًأربعًكالدآًّسنةًأكًمتأخرةًبعدًسفًًُٖسفًمبكرةًقبؿًعمرً
ىـًأكثرًعرضةًلئلصابات،ًفالمقاربةًبيفًًً-أكًالمتقاربًخبلؿًًفترةًأقؿًمفًسنتيفً

الكالداتًبأقؿًمفًسنتيفًتعرضًالطفؿًلخطرًبالغًبماًفىًذلؾًقمةًالكزفًعندًالكالدة،ً
سكءًالتغذية،ًكالتقصيرًالمحتمؿًلمدةًاإلرضاعًالطبيعى،ًكزيادةًالتنافسًعمىًالمكاردً

مفًالطفكلةًلممراىقةًيعانىًأطفاؿًًاألسرًالكثيرةًالعددًأكًاألسرًكالرعايةًالعائمية.ًًف
فًتدنىًالكضعً ذكاتًالكالداتًالمتقاربة،ًأكثرًمفًغيرىـًمفًاألمراضًكبطءًالنمك،ًكا 
ًاالقتصادلًكاالجتماعىًلوًتأثيراتًمماثمة،ًكماًأفًأنماطًالكالدةًلياًأىميتياًالخاصة.

 تأثير الحمل الخطر عمى صحة الطفل:
ًبيفًالمشكبلتًًالصحيةًلؤلطفاؿًفىًحاالتًالحمؿًالخطرًماًيمى:مفً
ًقمةًالكزفًعندًالكالدة. -ُ
 سكءًالتغذية. -ِ
 تعددًاإلصابةًباألمراضًالمعدية. -ّ
 بطءًالنمكًالجسمانى. -ْ
 ازديادًاحتماالتًحدكثًتشكىاتًخمًقية. -ٓ

ًعندً ًالكزف ً)قميمى ًالمبتسريف ًاألطفاؿ ًنسبة ًزيادة ًإلى ًالخطر ًالحمؿ كيؤدل
 (.الكالدة
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ًالناميةً ًالبمداف ًفى ًالرضع ًبيف ًالمرتفعة ًالكفيات ًمعدالت ًتكضح ككذلؾ
األخطارًالصحيةًالعديدةًالتىًتيددىـ،ًفكثيرًمفًالرضعًمعرضكفًألخطارًمختمفةًً

ًِ,ََٓتمتدًمفًبطءًالنمكًإلىًالمرضًالعصبىًبسببًالكزفًعندًالكالدةً)أقؿًمفً
يعانيًعشركفًمميكنناًً–العالـًًمميكفًطفؿًيكلدكفًسنكيانًفىًُِِكجـ(،ًفمفًبيفً

منيـًمفًقمةًفىًالكزف،ًكينتمىًمعظـًىؤالءًإلىًالبمدافًالناميةًًكمنياًجزءًكبيرًمفً
ًالببلدًاإلسبلمية.

ً
 العوامل التى تؤثر عمى خفض وفيات األطفال:

 تنظيم األسرة: .ٔ
ً ًا ًأرادىا ًالتى ًالعكامؿ ًأحد ًاألسرة ًتنظيـ ًكسائؿ ًً–إف ًكتعالى ً–سبحانو

حاالتًالحمؿًعاليًالخطرًالذلًخفَّضًبدكرهًكثيرانًمفًالكفياتًفىًعددًكبيرًًلخفض
ًمفًالبمداف،ًكأنقذًحياةًكثيرًمفًاألمياتًكاألطفاؿ.

ً
 سن األم الحامل: .ٕ

،ًَُٗٗكقدًحٌقؽًالعالـًتقدمانًكبيرانًفيًبقاءًاألطفاؿًعمىًقيدًالحياةًمنذًعاـً
ًا ًحاالتًكفاة ًانخفضتًعدد ًالعالمي، ًالصعيد ًكعمى ًمف ًعاـًًٓلمكاليد ًفي مميكف

ًًَُٗٗ ًًٓ.ِإلى ًعاـ ًفي ًكفياتًَُِٕمميكف ًاالنخفاضًفي ًكاف ًذلؾ، ًكمع .
ً ًعاـ ًمف ًًَُٗٗالمكاليد ًعاـ ًسفًًَُِٕإلى ًدكف ًالمتأخرة ًالمكاليد ًفي ًمنو أبطأ
 %(ًعمىًمستكلًالعالـ.ًًِٔ%(ًمقابؿً)ُٓالخامسةًبنسبةً)

ًالتيًالًتزا ًالكبرل، ًجنكبًالصحراء ًذاتًأعمىًمعدؿًكفيًأفريقيا ؿًالمنطقة
ًتيعتبىرًنسبةًكفياتًالمكاليدًمنخفضةًبنسبةً) %(،ًّٕكفياتًلؤلطفاؿًدكفًالخامسة،

كعمىًالنقيضًمفًذلؾًفيًأكركباًالتيًلديياًأدنىًمعدؿًلمكفياتًدكفًسفًالخامسةً
%(ًمفًجميعًكفياتًاألطفاؿًدكفًسفًالخامسةًْٓعمىًالمستكلًاإلقميميًبنسبةً)

ً.ةًالحديثةفيًفترةًالكالد
ً



~ 289 ~ 
 

 المباعدة بين الحمل واآلخر: .ٖ
ًتقميؿً ًًبًغيَّة ًتجنبًالكالداتًالمتقاربة ًالميـ ًمف ًأنو ًالدراساتًالطبية ًمف تىبىيَّف

ًِْبمدانًناميانًأفًفترةًًِٓالكفياتًبيفًالرضع،ًًكقدًبيَّنتًدراساتًتحميميةًتمتًفىً
ًأفًتب ًكأخرلًمفًشأنيا ًبيفًكالدة ًعمىًاألقؿًمفًالمباعدة ًعددًشيران قىًعمىًحياة

ًكذلؾً ًفقط ًاألسرة ًتنظيـ ًكسائؿ ًاتباع ًمف ًأفضؿ ًكىذا ًكاألطفاؿ، ًالرضع ًمف أكبر
 .ّْ-َِخبلؿًالفترةًالعمريةًمفً

ً ًشأنيا ًالكالداتًمف ًبيف ًأطكؿ ًمباعدة ًً–إف ًا ًتحدثًخفضانًً–بإرادة أف
(ً ً)َُبنسبة ًكبنسبة ًالرضع ًبيف ًالكفيات ًمعدؿ ًمف ًعادة ًمعدؿًُٔ%( ًمف )%
بيفًاألطفاؿًالبالغيفًمفًالعمرًمفًسنةًإلىًأربعًسنكات،ًكماًأفًإدراؾًاألـًالكفياتً

ًاً ًبإرادة ًمفًشأنيا نجابيا، ًكا  ً ًاألـ ًلسف ًبالنسبة ًالمتكقعة أفًتخفضًً–لممخاطر
ً%(.ٖالكفياتًبيفًالرضعًكاألطفاؿًبنسبةً)

كقدًأشارتًتقديراتًصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمطفكلةًالتىًاعتمدتًعمىًبياناتً
عامانًستنخفضًنسبةًًّْ-َِأنوًلكًتـًاإلنجابًبيفًسفًً–بمدانًناميانًًِٓاردةًمفًًك

ًلـًيتـًألًإنجابًبعدًالطفؿًالثالثًٓمعدالتًالكفاةًبيفًالرضعًبنسبةً) ذا %(ً،ًكا 
لىً) %(ًأخرل.ًكلكتباعدتًجميعًالكالداتًفإفًالمعدؿًينخفضًّسينخفضًىذاًبحكا 

ًبيفً%(ًًإضافيةً،كبذؾًيبمغًإجمإلَُبنسبةً) ًاالنخفاضًفىًمعدالتًالكفاة ىًىذا
ً%(.ُٖالرضعً)
 
:المراجع  

1- World Health Organization (WHO), 2017 
2- World Bank 2018. 

 .َُِٕتحسيفًصحةًاألـًكالطفؿًمفًخبلؿًتنظيـًاألسرةً -3
4- World Health Organization (WHO), 2016. 
5- Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health, 

2016-2030. New York: United Nations; 2017. 
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 المبحث السادس
 العقم في العالم اإلسالمي

ً
يعرؼًالعقـًبأنوًعدـًحدكثًالحمؿًبعدًمركرًسنةًأكًأكثرًمفًالزكاجًبالرغـً
مفًحدكثًمعاشرةًزكجيةًمنتظمةًدكفًاستخداـًأمًكسائؿًمنعًالحمؿًكىناؾًنكعافً

ًمفًالعقـ.
 كيشيرًإلىًعدـًحدكثًحمؿًعمىًاإلطبلؽًبعدًمركرًفترةًسنةًأكًً:العقم األولي

ًأكثرًمفًالزكاج.
 :كيطمؽًعمىًعدـًحدكثًحمؿًآخرًخبلؿًسنةًأكًأكثرًعقبًفترةًًالعقم الثانوي

 %.ًُِ-%ًٖخصكبةًسابقةًكتتراكحًنسبةًحدكثًالعقـًبيفًاألزكاجًبيفً
فًمفًالعقـًبحكاليًـًقيدرًعددًاألزكاجًفيًالعالـًالذيفًيعانًكََِٔكفيًعاـً

مميكنناًكلكفًإذاًاستيخدـًالتعريؼًالديمكجرافيًلمعقـًكىكًعدـًكالدةًطفؿًحيًًْ.ِٕ
ًبيفً ًالحمؿ ًمنع ًكسائؿ ًاستخداـ ًدكف ًالزكجية ًالمعاشرة ًمف ًسنكات ًخمس خبلؿ

عاـ(ًفإفًعددًاألزكاجًالذيفًيعانكفًمفًالعقـًًًْٗ-ُٓالسيداتًفيًعمرًاإلنجابً)
 اًفيًالببلدًالنامية.مميكنًنًُٖٔيرتفعًإلىً

كلماًكافًاليدؼًاألسمىًلمعبلقةًالزكجيةًىكًالحمؿًكالتكالدًحفاظناًعمىًالنسؿًككانتً
ًأضحىًىذاً ًكؿًمنيما. ًفيًجسد ًبيفًالزكجيفًذاتًدكافعًغريزية ًالعضكية الصمة
ًفيً ًاستكف ًبما ًمنيما ًكؿ ًألفضاء ًكالكحيدة ًاألساسية ًالكسيمة ًكاالختبلط التكاصؿ

النطفةًفيًسكفًنشكئياًكماًأرادًاًسبحانوًكتعاليًفإذاًكافًتمقيحًًجسدهًحتىًتستقر
الزكجةًبذاتًمنىًزكجياًدكفًشؾًفيًاستبدالوًأكًاختبلطوًبمنيًغيرهًمفًإنسافًأكً

ا. ًحيكافًجائزًشرعن
 مشكمة العقم في العالم اإلسالمي:

ةًلخمسًمسكحًفىًالمنطقةًفإفًنسبً (Meta-Analysis)كطبقناًلتحميؿًمتعمؽ
ً .ً ًبمغ ًقد ًاإلسبلمي ًالعالـ ًفي ًالعقـ ًمف ًيعانكف ًالذيف فيًً%17.2األزكاج

ً(.Eldip and Tashani, 2018)ًَُِٖعاـ.
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ًحفظً ًكيعتبر ًالنسؿ ًكحفظ ًكاإلنجاب ًلمزكاج ًكبرل ًأىمية ًيعطي ًاإلسبلـ إف
النسؿًىكًأحدًمقاصدًالشريعةًاإلسبلميةًكلذلؾًفإفًاألسرًالمسممةًالتيًتعانيًمفً

ً ًالقدرة ًكاجتماعيةًعدـ ًكنفسية ًصحية ًلضغكط ًمعرضة ًتصبح ًاإلنجاب عمى
فًكانتًليستًىيً كاقتصاديةًكتتحمؿًالزكجةًالعبءًاألكبرًمفًىذهًالضغكطًحتىًكا 
ًحدكثً ًلعدـ ًالزكجاتًنتيجة ًتعدد ًأك ًيحدثًالطبلؽ ًكقد ًحدكثًالحمؿ سببًعدـ

العنؼًالحمؿًمفًالزكجةًاألكلىًكقدًتتعرضًالزكجةًالتيًلـًتنجبًلمختمؼًأشكاؿً
سكاءًمفًالزكجًأكًأسرتوًأكًالمجتمعًمماًيسببًلياًظممناًشديدناًكمعاناةًنفسيةًىائمةً
ًحياتياً ًعمى ًتؤثر ًفقد ًالمناسبة ًالحمكؿ بجاد ًكا  ًالتغمبًعمييا ًالزكجة ًتستطع ًلـ إذا

ًكمستقبميا.
ًحيثً ًالزكجافًمعنا ًالتيًيتعرضًليا ًالصحية ًإلىًتبعاتًالعقـ ًباإلضافة ىذا

ةًالعالميةًالعقـًعمىًأنوًأحدًاألسبابًاليامةًلئلعاقةًالصحيةًصنفتًمنظمةًالصح
كيأتيًترتيبًالعقـًالسادسًفيًقائمةًأسبابًاإلعاقةًبيفًالسيداتًقبؿًسفًالخامسةً

ًكالستيف.
 

ًكيف يحدث الحمل ؟
عقبًنزكؿًالخبلياًالمنكيةًفيًميبؿًالزكجةًأثناءًالجماعًمعًالزكجًتتحرؾًً

تصؿًالرحـًثـًتدخؿًقناةًفالكبًحيثًتنتظرًلفترةًقصيرةًالخبلياًالمنكيةًإلىًأعمىًل
أكًيككفًفيًانتظارىاًالبكيضةًالناضجةًالتيًأفرزىاًالمبيضًكيتـًإخصابًالبكيضةً
بحيكافًمنكمًكاحدًفيًالثمثًاألخيرًمفًقناةًفالكبًثـًتبدأًالبكيضةًالمخصبةًرحمتياً

لىًثبلثةًأ ياـًكتمكثًداخؿًتجكيؼًفيًاتجاهًالرحـًلتصؿًإلىًتجكيؼًالرحـًبعدًحكا 
ًبعدً ًالمبطفًلمرحـ ًبالغشاء ًالممقحة ًانغماسًالبكيضة ًيحدثًبعدىا ًقميمة ا ًأيامن الرحـ
حكاليًسبعةًأياـًمفًتمقيحًالبكيضةًكينمكًالجنيفًداخؿًالرحـًلحيفًالكالدةًبعدًحكاليً

ًتسعةًأشيرًميبلديةًأكًعشرةًأشيرًقمرية.
ً
ً
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 أسباب العقم:
ماًفيًالزكجًأكًالزكجةًكيككفًالزكجًىكًسببًيحدثًالعقـًمفًعدةًأسبابًإ

لىً %ًكالزكجافًمعناًَْ%ًكالزكجةًفيًحكاليًًَٓ-%َْعدـًحدكثًالحمؿًفيًحكا 
ً%ًكيمكفًتمخيصًأسبابًعدًحدكثًالحمؿًفيماًيمي:َِفيًحكاليً

 أسباب في الزوجين: .ٔ
ساعةًأماًالبكيضةًًًِٕ-ْٖمفًالمعركؼًأفًالخميةًالمنكيةًتعيشًحكاليً -أ 

ًفتعيشًحكال ًفمفًًًِْ-ُِي ًمنتظمة ًبصفة ًيحدثًجماع ًلـ ًفإذا ساعة
ًكافًالزكجًيتغيبًعفًمنزلوًلظركؼً يحدثًالحمؿًكعمىًسبيؿًالمثاؿًإذا
ًالحمؿً ًفرصًحدكث ًتمامنا ًيقمؿ ًذلؾ ًفإف ًشير ًكؿ ًطكيمة ًلفترات عممو
ككذلؾًإذاًكافًالزكجًيعمؿًبخارجًالكطفًكيتغيبًعفًمنزلوًلفتراتًطكيمةً

فًمضيًعمىًالزكاجًسنكاتًًكؿًسنةًفمفًالصعبًأف يحدثًالحمؿًحتىًكا 
 عديدة.

ًأكً -ب  ًعضكية ًأك ًألسبابًنفسية ًنتيجة ًمرضية ًبصفة ًحدكثًالجماع عدـ
 إجتماعيةًفيًآمًمفًالزكجيف.

استعماؿًبعضًالكريماتًكالمكادًالمختمفةًلتسييؿًعمميةًالجماعًكالتيًقدً -ج 
 تؤدمًإلىًإعاقةًحركةًالخبلياًالمنكية.

 
 أسباب في الزوجة: .ٕ

 ثؿًحدكثًالتياباتًميبيمةًأكًفيًعنؽًالرحـًأكًإنسدادًقناتيًفالكب.م -أ 
كجكدًأكراـًفيًالميبؿًأكًعنؽًالرحـًأكًالرحـًمثؿًاألكراـًالميفيةًالتيًتعكؽً -ب 

 حركةًالخبلياًالمنكيةًأكًتؤدمًإلىًحدكثًاإلجياض.
عدـًانتظاـًأكًحدكثًالتبكيضًنتيجةًأسبابًعديدةًإماًنفسيةًأكًعضكيةً -ج 

 أكًنتيجةًتكيساتًالمبيضيفًأكًاإلصابةًبمرضًاإلندكمتريكزيس.أكًغدديةً
ًأكً -د  ًالرحـ ًكجكد ًعدـ ًمثؿ ًلممرأة ًالتناسمي ًالجياز ًفي ًخمقية ًعيكب كجكد

 المبيضيفًعمىًاإلطبلؽ.
ً
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 أسباب في الزوج: .ٖ
ًالشديدً -أ  ًالقمة ًنتيجة ًاإلخصاب ًعمى ًقدرتيا ًكعدـ ًالمنكية ًالخبليا ضعؼ

 الضعؼًالشديدًلحركةًالخبلياًالمنكية.لعددىاًأكًزيادةًنسبةًالتشكىاتًأكً
ًانسدادً -ب  ًنتيجة ًالمنكم ًالسائؿ ًفي ًاإلطبلؽ ًعمى ًمنكية ًخبليا ًكجكد عدـ

ًمفًالخبلياً ًمعقكلة ًالخصيتيفًعمىًإنتاجًكمية ًقدرة الحبؿًالمنكمًأكًعدـ
 المنكيةًأكًعدـًإنتاجًالخبلياًالمنكيةًعمىًاإلطبلؽ.

ًإجًر -ج  ًعقب ًالمثانة ًإلى ًالمنكم ًالسائؿ ًاستئصاؿًارتجاع ًعممية اءات
 البركستاتا.

ًمرضيةً -د  ًبصكرة ًالزكجية ًالمعاشرة تماـ ًاإلنتصابًكا  ًعمى ًالزكج ًقدرة عدـ
 نتيجةًأسبابًنفسيةًأكًعضكيةًأكًخمقية.

 
 الوقاية وعالج العقم:

 التثقيف الصحي السميم: (ٔ
ًنسبةً ًكزادت ًالبكيضات ًعدد ًقمت ًالمرأة ًسف ًتقدـ ًكمما ًأنو ًالمعركؼ مف

ضاتًكبذلؾًتنخفضًخصكبةًالمرأةًكيحدثًذلؾًعقبًسفًالرابعةًالتشكىاتًفيًالبكي
كالعشريفًعامناًكلكفًبصكرةًبطيئةًحتىًسفًالخامسةًكالثبلثيفًثـًتنخفضًالخصكبةً
ًكتتكقؼً ًاألربعيف ًسف ًعقب ًتمامنا ًكتقؿ ًكالثبلثيف ًالخامسة ًسف ًعقب ًكبيرة بنسبة

ً ًحكالي ًسف ًعند ًًْٓالخصكبة ًحدكث ًتأجيؿ ًبعد ًينصح ًكلذلؾ ًلسفًعامنا الحمؿ
متأخرًكماًيحدثًذلؾًكثيرناًفيًالعديدًمفًالبمدافًاإلسبلميةًنتيجةًتأخرًسفًالزكاجً
ًفيً ًالمغاالة ًأك ًالعمؿ ًفي ًمرمكؽ ًمركز ًإلى ًالكصكؿ ًلحيف ًالزكاج كالعزكؼًعف

ًالميكرًكارتفاعًتكاليؼًالزكاج.
 تصحيح نمط وسموك الحياة: (ٕ

ًالنقص ا ًكأيضن ًالزائد ًالكزف ًكتجنب ًالسميـ ًككبلىماًًالغذاء ًالكزف ًفي الشديد
 بسببًعدـًانتظاـًالتبكيض.

ًالتدخيفًكتناكؿًالكحكلياتًكاإلكثارًمفً ًمثؿ كاإلقبلعًعفًالممارساتًالسيئة
ًلمفكاكةً ًالحشرية ًالمبيدات ًمثؿ ًالضارة ًالكميائية ًلممكاد ًكالتعرض ًالقيكة تناكؿ

رًسمبناًعمىًكالخضراكاتًألفًكؿًىذهًاألسبابًتؤدمًإلىًعدـًانتظاـًالتبكيضًكتؤث
ًالخبلياًالمنكية.
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 الوقاية: (ٖ
تعتبرًالكقايةًمفًأسبابًالعقـًمفًأىـًسبؿًتجنبًحدكثوًفبالنسبةًلمزكجًيتجنبً
ًفيككفًذلؾً ًلمزكجة ًبالنسبة ًأما ًحدكثيا ًعند ًفعاالن ا ًكعبلجن ًجنسينا األمراضًالمنقكلة

ًالتي ًحدكث ًأك ًجنسينا ًاألمراضًالمنقكلة ًطريؽ ًااللتياباتًعف اباتًبتجنبًحدكث
عقبًاإلجياضًكالكالدةًكالتيًىيًمفًأىـًأسبابًحدكثًالعقـًالثانكمًفيًببلدًالعالـً

ًاإلسبلمي.
 
 العالج الطبي بالعقاقير: (ٗ

ًيعانيفًمفًعدـً ًلمتبكيضًلمسيداتًالبلتي ًالمثيرة ًالعقاقير ًتناكؿ ًذلؾ كيشمؿ
ًانتظاـًالتبكيضًكاألدكيةًالمقاكمةًلبللتياباتًفيًحالةًحدكثيا.

 
 لجراحي:العالج ا (٘

كيمجأًالطبيبًإلىًالعبلجًالجراحيًإلزالةًااللتصاقاتًبالحكضًأكًإزالةًاألكراـً
مفًالرحـًمثؿًاألمراضًالميفيةًأكًالزكائدًداخؿًتجكيؼًالرحـًأكًأكراـًالمبيضيفًأكً
التكيساتًالتيًتحدثًفيًحاالتًاإلندكمتريكزيسًكيمكفًإجراءًمثؿًىذهًالعممياتًإماً

تقميديةًأكًعفًطريؽًمنظارًالبطفًأكًمنظارًالرحـًكحتىًكقتًبالطريقةًالجراحيةًال
ًفالكبًكلكفًاستبدلتًىذهً ًقناة ًفيًحاالتًانسداد ا ًأيضن قريبًكانتًتجرلًالجراحة
الطريقةًبأطفاؿًاألنابيبًفيًمعظـًالحاالتًكذلؾًنظرناًلمتقدـًاليائؿًالذمًحدثًفيً

 عمميةًأطفاؿًاألنابيب.
 صناعية:التمقيح الصناعي أو التمنية ال (ٙ

كتستخدـًىذهًالطريقةًفيًبعضًحاالتًالعقـًالتيًتنشأًعفًضعؼًاالنتصابً
كالضعؼًالجنسي،ًككذلؾًالحاالتًالتيًتنشأًعفًنقصًلعددًالحيكاناتًالمنكيةًأكًقمةً
ًالحالةًيحصؿًالطبيبًعمىًالحيكاناتً ًأكًحاالتًالتنافرًالمناعيًكفيًىذه حركتيا

لزكجةًثـًيقكـًبمعالجةًالحيكاناتًالمنكيةًفيًالمنكيةًمفًالزكجًكقتًاإلباضةًعندًا
المعمؿًبحيثًيمكفًأفًيحصؿًعمىًالحيكاناتًالمنكيةًالنشطةًكيضاؼًإليياًبعضً
ًالحيكاناتًالمنكيةً ًبحقفًىذه ًيقـك ًثـ ًنشاطيا ًعمىًازدياد ًالتيًتساعد ًالطبية المكاد

ًداخؿًرحـًالزكجةًبكاسطةًقسطرةًرفيعةًأثناءًسريافًعقدًالزكاج.
ً
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 اب الطبي المساعد )أطفال األنابيب(:اإلخص (ٚ
ًمفًالبكيضاتًمفًالزكجةًعفً ًفيًالحصكؿًعمىًعدد ًالطريقة تتمخصًىذه
طريؽًالميبؿًبمساعدةًالمكجاتًفكؽًالصكتيةًكذلؾًبعدًإعطائياًجرعاتًمفًاألدكيةً

 المثيرةًلمتبكيض.
ًالتيًتحصؿً ًالحيكاناتًالمنكية ًبكاسطة ًاألجنة ًالبكيضاتًفيًمعمؿ ًتمقح ثـ

يياًمفًالزكجًكبعدًأياـًقميمةًتنقؿًاألجنةًإلىًرحـًالزكجةًنفسياًصاحبةًالبكيضاتًعم
أثناءًسريافًعقدًالزكاجًكنمجأًإلجراءًىذهًالطريقةًفيًحاالتًالعقـًالناتجًمفًانسدادً
اً ًأيضن ًالطريقة ًىذه ًتيستخدـ ًكما ًألسبابًمختمفة ًسابؽًاستئصاليما قناتيًفالكبًأك

مدةًطكيمةًعقبًالزكاجًأكًالعقـًالذمًلـًيستجبًلمطرؽًلعبلجًالعقـًالذمًاستمرًل
ًالطبيبً التقميديةًلمعبلج.ًكفيًحالةًالعقـًالناتجًمفًضعؼًأكًقمةًالخبلياًالمنكيةًيقـك
بحقفًخميةًمنكيةًكاحدةًداخؿًالبكيضةًثـًينقؿًالجنيفًبعدًأياـًقميمةًإلىًرحـًالزكجةً

ًًنفسياًصاحبةًالبكيضاتًأثناءًسريافًعقدًالزكاج.
ًفيً ًأنابيبًكلدتًفيًإنجمترا ًكمفًالمعركؼًأفًأكؿًطفمة مفًيكليكًًِٓىذا

ـًكسميتًلكيزًبراكف،ًكتأخرًفيًاستخداـًىذهًالتقنيةًالحديثةًلعبلجًالعقـًُٖٕٗعاـً
فيًالعالـًاإلسبلميًلحيفًصدكرًالفتاكلًمفًالجياتًالمنكطةًبذلؾًكقدًجاءتًفتكلً

اًلؤلزىرًفضيمةًالشيخًجادًالحؽًعمىًجادًالحؽًمفت يًالديارًالمصريةًآنذاؾًثـًشيخن
ـًككانتًفتكلًشاممةًجامعةًكجاءًَُٖٗمفًمارسًعاـًًُِالشريؼًعقبًذلؾًفيً

خصابياً فييا:"ًإذاًأثبتًقطعناًأفًالبييضةًمفًالزكجةًكالمنيًمفًزكجياًكتـًتفاعمياًكا 
ًتمؾًالزكجةًد ًكأعيدتًالبييضةًإلىًرحـ ًالزكجةً)أطفاؿًأنابيب( ًىذه كفًخارجًرحـ

ًبمنيًإنسافًآخرًأكًحيكافًككافًىناؾًضركرةًطبيةًداعيةًليذاً ًأكخمطيا استبداليا
ًالطبيبً ًكنصح ًالطبيعي، ًالحمؿ ًحدكث ًيمنع ًالزكج ًأك ًبالزكجة ًكمرض اإلجراء
صادؽًمجربًبأفًالزكجةًالًتحمؿًإالًبيذاًالطريؽًكلـًتستبدؿًاألنبكبةًالتيًتحضفً

ًذ ًتحقؽًكؿ ًفإذا ًالزكج ًكمنى ًالبيضة ًفيًىذهًفييا ًعنو ًالمسئككؿ ًاإلجراء ًكاف لؾ
ًأمرً مكافًعبلجو ًالحمؿًلعائؽًكا  ًكزينةًكعدـ ًنعمة ًألفًاألكالد ًجائزًشرعنا الصكرة
جائزًشرعناًكقدًيصيرًالعبلجًكاجبناًفيًبعضًالمكاطفًحيثًيترتبًعميوًحفظًالنفسً

ًكالذمًىكًأحدًمقاصدًالشريعةًاإلسبلمية".
ً
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األحكاـًالشريعةًاإلسبلميةًفيًمسائؿًطبيةًعفًاألمراضًالنسائيةً .ْ

 كالصحةًاإلنجابية،ًلمشيخًجادًالحؽًعمىًجادًالحؽ.
 (.َُِٗمنظمةًاالصحةًالعالميةً) .ٓ

 
ً
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 المبحث السابع
 تنظيم األسرة

 
 تنظيم األسرة والسكان:

عدًأمرناًمحكريناًيؽًإنساني.ًًكنجابًىكًحلئلكطكعيًالكصكؿًإلىًتنظيـًآمفً
ًالقدرةً ًالنساء ًإعطاء ًخبلؿ ًمف ًالمرأة ًاالجتماعيًكتمكيف ًالنكع ًإلىًمساكاة بالنسبة
ًعامؿً ًكىك ًبينيـ، ًالمباعدة ًكفترات ًاألطفاؿ ًكعدد ًالحمؿ ًيحدث ًمتى ًتقرير عمى

ًأساسيًفيًالحدًمفًالفقر.
ً ًالبدنية ًالمرأة ًصحة ًتدىكر ًعمى ًيساعد ًاإلنجاب ًتنظيـ ًعدـ كالنفسية،ًإف

ًعدـً ًأف ًكما ًكاألكالد، ًالبيتًكالزكج ًتجاه ًمسؤليتيا ًتحمؿ ًعمى ًقادرة ًغير كيجعميا
التنظيـًإلنجابًعددًمناسبًمفًاألطفاؿًكعدـًتكفيرًفترةًراحةًكافيةًبيفًكؿًحمؿً

ًكآخرًيؤدمًإلىًآثارًسمبيةًعديدة:
ًأوًل: آثار الحمل المتكرر عمى صحة األم:

ًفػػػىًالجسػػػـًممػػػ -ُ اًيػػػؤدلًإلػػػىًىشاشػػػةًالعظػػػاـًكتزايػػػدًآالـًنقػػػصًالكالسػػػيـك
ًالظيرًكالحكضًكعدـًقدرةًالمرأةًعمىًاستعادةًتناسؽًجسميا.

ًاألنيمياًالتىًتؤدلًإلىًالضعؼًالعاـًكعدـًالقدرةًعمىًالقياـًبمسئكلياتيا. -ِ
يجعميػػػاًأكثػػػرًعرضػػػةًلمعديػػػدًمػػػفًاألمػػػراضًمثػػػؿًالبكاسػػػير،ًسػػػقكطًالػػػرحـً -ّ

 األسنافًكأمراضًسكءًالتغذية.كالتيابًالمرارةًكسقكطًالشعرًكتسكسً
الحمػػؿًالمتقػػاربًيػػؤدلًإلػػىًمخػػاطرًعديػػدةًتتعػػرضًليػػاًاألـًأثنػػاءًالحمػػؿً -ْ

 كالكالدةًمفًأىميا:
 .النزيؼ 
 .تسمـًالحمؿ 
 .حمىًالنفاس 
 .األكضاعًالخاطئةًلمجنيفًفىًالرحـًالتىًتؤدلًإلىًتعسرًالكالدة 
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ةًلمػػزكجًتقػػاربًعػػددًمػػراتًالحمػػؿًيػػؤدلًإلػػىًعجػػزًاألـًعػػفًتقػػديـًالرعايػػ -ٓ
 كبيتياًكاألكالد.

االلتيابػاتًالميبميػػةًًلتػػىًقػػدًتحػػدثًأثنػػاءًالػػكالدةًأكًمحاكلػػةًاإلجيػػاضًقػػدً -ٔ
 تؤدلًإلىًالتياباتًعنؽًالرحـًكالحكض.

 
 ثانًيا: آثار الحمل المتكرر عمى الطفل:

تكرارًالحمؿًقدًيؤدلًإلىًكالدةًأطفػاؿًمبتسػريفً)ناقصػىًالػكزف(ًبسػببًسػكءً -ُ
كاؿًفتػػػػرةًالطفكلػػػػةًيعػػػػانكفًمػػػػفًاإلسػػػػياؿًكضػػػػعؼًالتغذيػػػػةًالػػػػذلًيجعميػػػػـًطػػػػ

ًالمقاكمة.
ازدحػػاـًالمنػػزؿًبسػػببًكثػػرةًاألكالدًيقمػػؿًنصػػيبًالطفػػؿًمػػفًاالىتمػػاـًكالحنػػافً -ِ

ًمماًيؤثرًعمىًحالتوًالنفسيةًكالصحية.
تعرضًالطفؿًلئلصابةًأثناءًالػكالدةًنظػراًلتعػرضًاألـًلػكالداتًمتعسػرةًنتيجػةً -ّ

 الحمؿًالمتكرر.
 

 ل المتكرر عمى األسرة والمجتمع:ثالثا: آثار الحم
زيػػػػادةًالسػػػػكافًممػػػػاًيػػػػؤدلًإلػػػػىًتقميػػػػؿًنصػػػػيبًالفػػػػردًمػػػػفًالغػػػػذاءًكالخػػػػدماتً -ُ

ًاالجتماعيةًكالصحية.ً
التػػأثيرًعمػػىًالحالػػةًاالقتصػػاديةًلؤلسػػرةًحيػػثًيػػؤثرًسػػمبياًعمػػىًدخػػؿًاألسػػرة،ً -ِ

فػػإفًالمبمػػػغًالػػػذلًينفػػػؽًعمػػػىًتنشػػػئةًخمسػػةًأطفػػػاؿًمػػػثبلًفػػػىًمسػػػتكلًمعيشػػػىً
ًينفؽًعمىًطفميفًفىًمستكلًمعيشىًأحسف.ًمتدفًيمكفًأف

زيادةًعددًأفرادًاألسرةًيؤدلًإلىًازدحاـًاألسرةًفىًمكافًكاحدًمماًيؤثرًسػمباً -ّ
 عمىًسمكؾًاألفرادًفىًسفًمبكرة،ًكقدًيككفًدافعاًلبلنحراؼًفيماًبعد.

 استيبلؾًالمكاردًكالخدماتًالمتاحةًبالمجتمع. -ْ
 ةًبيفًالكالدات.ًكبناءًعميوًفإفًىناؾًحاجةًلتشجيعًالمباعد
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 تنظيم األسرة وصحة األم:
 إن تنظيم األسرة لو فوائد عدة منيا:

ًتقميل مضاعفات الحمل والولدة : -ُ
يمنػػعًتنظػػيـًاألسػػرةًالحمػػؿًالمتكػػرر،ًكبػػذلؾًيقمػػؿًمػػفًالمخػػاطرًالتػػىًقػػدً

ًتحدثًنتيجةًلمحمؿًكالكالدةًمثؿ:
ًتسمـًالحمؿًكحمىًالنفاس.ً-أ
ًالكالدة.نزيؼًماًقبؿًكأثناءًكبعدًً-ب
ًاألنيميا.ً-ج
ًالمفاصؿ.ً-د ًركماتيـز
 العدكلًالمصاحبةًلمكالدة.ً-ىػ
 الكالدةًالمتعسرة.ً-ك

فػػإذاًتمكنػػتًكػػؿًالسػػيداتًالبلتػػيًالًيػػتـًتمبيػػةًحػػاجتيفًلكسػػائؿًتنظػػػيـً
األسرةًمفًاستخداـًالكسػائؿًالحديثػة،ًفسػيككفًمػفًالممكػفًأفًتػنخفضً

مميػػػكفًًِْتجنػػػبًً%ًككػػػذلؾًيمكػػػفَّنسػػػبةًكفيػػػاتًاألميػػػاتًبحػػػكاليً
ً.)ُ)ًمميكفًمنياًيمكفًأفًتككفًغيرًآمنة(ًُْحالةًإجياضًإضافيةً)

ً
 تقميل معدل الوفيات: -ِ

إفًالعنايػػػةًالكاممػػػةًبػػػاألـًأثنػػػاءًالحمػػػؿًتسػػػاعدًعمػػػىًمنػػػعًأمػػػراضًنقػػػصً
التغذية،ًككذلؾًتقمؿًمفًمخػاطرًالمضػاعفاتًالمصػاحبةًلمحمػؿًكالػكالدة.ًكىػذاً

فيػػاتًبػػيفًاألميػػات.ًباسػػتخداـًكسػػائؿًمنػػعًبػػدكرهًيػػؤدلًإلػػىًخفػػضًمعػػدالتًالًك
ً.)ِ(ألؼًحالةًكفاةًبيفًاألمياتًَٕالحمؿًالحديثةًيمكفًتجنبً

                                                           
1 ) UNFPA, 2019. 
2 ) UNFPA. 
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 فوائد أخرى بخالف منع الحمل: 
 ثبت بالدراسات أن حبوب منع الحمل:

تحمػػػىًمػػػػفًسػػػػرطافًالمبػػػػيضًكبطانػػػةًالػػػػرحـًاليػػػػاجرةًكاألكراـًالميفيػػػػةً (أً
ًكاألكراـًالحميدةًبالثدل.بالرحـً

تًالػػػدكرةًالشػػػيريةًمثػػػؿًالتقمصػػػاتًكاآلالـًككػػػذلؾًتعمػػػؿًتقمػػػؿًمشػػػكبل (بً
ًعمىًجعؿًالدكرةًالشيريةًأكثرًانتظاما.

 تقمؿًاألنيمياًالتىًتسببياًالدكرةًالشيريةًالغزيرة. (جً
تسػػػػػتخدـًفػػػػػىًعػػػػػبلجًبعػػػػػضًالحػػػػػاالتًالمرضػػػػػيةًمثػػػػػؿًبطانػػػػػةًالػػػػػرحـً (دً

 المياجرة.
 كما أن الواقى الذكرى فى مجال العالقة الجنسية بين الزوجين:

ًيحمىًمفًالتياباتًالجيازًالتناسمى. (أً
ًيقمؿًمفًاحتماؿًاإلصابةًبسرطافًعنؽًالرحـ. (بً
 الكقايةًمفًمرضًاإليدزًكاألمراضًاألخرلًالمنقكلةًجنسينا. (جً
قػػػدًيسػػػتخدـًالمكلػػػبًلمنػػػعًحػػػدكثًالتصػػػاقاتًداخػػػؿًالػػػرحـًبعػػػدًإجػػػراءً (دً

 العممياتًالجراحيةًعمىًالرحـ.
 

 تعزيز فرص التعمم والعمل لممرأة: -ٖ
مػػرأةًعمػػػىًتنظػػيـًاألسػػرة،ًتزيػػػدًمػػفًفرصػػتياًفػػػيًالحصػػكؿًعمػػػىًقػػدرةًال

فرصًالػتعمـ،ًكالعمػؿًممػاًيسػاعدًفػيًتحسػيفًدخػؿًكاسػتقرارًاألسػرةًكصػحتيـً
ً.(ُ)العقميةًكسعادتيـ

 

                                                           
1 ) “New study shows benefits of family planning to the well-being of women, 
families and economies”. 
       WWW.unfpa.org.21-3-2013,retriered9-4-2018. 
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 تنظيم األسرة وصحة الطفل:
ًتقميل معدلت الوفيات خاصة بين حديثى الولدة: -ُ
عمػػىًالجنػػيفًكتػػؤثرًعمػػىًًالحالػػةًالصػػحيةًكالغذائيػػةًلمسػػيدةًالحامػػؿًتػػنعكس -ًأ

حالتوًالصحية،ًألفًبنيةًالطفؿًتبدأًفػىًالػرحـًقبػؿًكالدتػو،ًفػإذاًخرجػتًاألـً
مػػػفًحمػػػؿًسػػػابؽًمنيكػػػةًكصػػػحتياًضػػػعيفةًكحممػػػتًمػػػرةًأخػػػرلًبسػػػرعةًفقػػػدً
يتسػػببًذلػػؾًفػػىًإجيػػاضًتمقػػائىًأكًكالدةًطفػػؿًميػػتًأكًطفػػؿًنػػاقصًالػػكزفً

ًمراض.تككفًفرصتوًفىًالحياةًضئيمةًأكًيككفًأكثرًعرضةًلؤل
تنظػػػيـًاألسػػػرةًيمكػػػفًاألـًمػػػفًإرضػػػاعًطفميػػػاًطبيعيػػػاًألقصػػػىًفتػػػرةًممكنػػػة،ً -ًب

كذلؾًيقمؿًمفًالمشاكبلتًالصحيةًالمترتبةًعمىًالفطاـًالمبكػرًبسػببًحمػؿً
آخرًسريعًًدكفًاستعدادًلرعايتو،ًكالفطاـًالمبكرًيزيدًمفًاحتماالتًتعرضً

 الطفؿًلؤلمراضًكالكفاة.
اؿًتػػػزدادًبمقػػػدارًالضػػػعؼًإذاًقمػػػتًالفتػػػرةًأثبتػػػتًالدراسػػػاتًأفًكفيػػػاتًاألطفػػػ

الزمنيةًبيفًالحمميفًعفًسنتيف.ًباستخداـًكسػائؿًمنػعًالحمػؿًالحديثػةًيمكػفً
ً.(ُ)تجنبًالعديدًمفًحاالتًكفاةًاألطفاؿًالرضع

 
 الرتقاء بالحالة الصحية لألطفال:ً-ِ

كذلؾًعفًطريؽًإعطائيـًفرصةًأفضؿًفىًالحصكؿًعمىًالغػذاءًالمناسػبًليػـً
ةًالتككيفًاألكلىًكىذاًيقمؿًمفًفرصًإصابتيـًبأمراضًنقػصًالتغذيػةًكيعطػييـًفىًفتًر

ًالرعايةًالصحيةًالمناسبة.
ًالرتقاء بالمستوى الجتماعى لألطفال: -ّ

كذلػػػؾًبإعطػػػائيـًالفرصػػػةًالمناسػػػبةًلتعمػػػيـًأفضػػػؿًمػػػعًتػػػكفيرًالرعايػػػةًالصػػػػحيةً
ً.كاالجتماعيةًكاالستقرارًالنفسىًليـًمفًخبلؿًرعايةًاألبكيف

كفيمػاًيمػىًنبػذةًسػػريعةًعػفًكسػائؿًتنظػيـًاألسػػرةًالمتػكافرةًحاليػا،ًكمػفًالميػػـًأفً
نعػػرؼًأفًكسػػائؿًتنظػػيـًاألسػػرةًالحديثػػةًقميمػػةًالمضػػاعفاتًبدرجػػةًكبيػػرةًكالًتػػؤثرًعمػػىً

 .الخصكبةًالمستقبميةًإذاًاستعممتًبطريقةًصحيحة
                                                           
1 ) UNFPA, 2019. 



~ 312 ~ 
 

 وسائل تنظيم األسرة
منةًطريقػػػػةًعمميػػػػاًكمميزاتيػػػػاًنسػػػػتعرضًاآلفًاألنػػػػكاعًالمختمفػػػػةًلمكسػػػػائؿًمتضػػػػ

 ًمىًحده.عكآثارىاًالجانبيةً،ًكمكانعًاستخدامياًكؿً
 اختيار الوسيمة المناســبة:

ىنػػاؾًالعديػػدًمػػفًالعكامػػؿًالتػػيًيجػػبًالتفكيػػرًفييػػاًالختيػػارًكسػػيمةًمنػػعًالحمػػؿً
المناسبة،ًكفترةًالزكاج،ًًكىؿًأنجبػتًالسػيدةًمػفًقبػؿًأكًالً؟ًكىػؿًىػىًمرضػعًأكًال؟ً

السيدةًكعددًالكالداتًالسابقة،ًكيميياًتكاليؼًىذهًالكسيمةًبسيطةًكتكمفتياًًككذلؾًعمر
مكانيػةً فىًحدكدًاسػتطاعةًالػزكجيفًماديػاًكنفسػياًأكًال؟ً،ًكذلػؾًمػفًمنظػكرًفاعميػةًكا 

 العكدةًبعدىاًلمحمؿًمرةًآخرل.
 أنواع طــرق منع الحـــمل:

ً)ًالرضػػاعة،ًالعػزؿ،ًفترةًاألماف(.ًًالطرق الطبيعية: -ُ
 ميكانيكية(.ً–:ً)كيمائيةًلطرق الموضعيةا -ِ
 )أقراص،ًحقف،ًغرسات(.ًًالطرق اليرمونية: -ّ
الكعػػاءًً-)ربػػطًقنػػاتىًفػػالكبًفػىًالمػػرأةًأكًالحػػػبؿًالمنػػكلًًًطــرق جـــراحية: -ْ

ًلمرجؿ(.ً-الناقؿً
 الطرق الطبيعية:  .ُ
 لرضــاعة الطــبيعية:ا (أ 

تعتمػدً كسيمةًمؤقتةًفعالةًلمنعًالحمؿ،ًحيػثًيمكػفًأف الرضاعةًالطبيعية تعتبر
ً.األخرل شيكرًاألكلىًفقطًبعدًالكالدةًمعًتكافرًالشركطًٔعميياًالسيدةًخبلؿًاؿً

استخداـًالرضاعةًالطبيعيةًككسيمةًلمنػعًالحمػؿًعمػىًأفًاليرمكنػاتً تعتمدًفكرة
لرضاعةًالطبيعيػةًالكاممػة،ًألًالمتصػمةًتػؤدلًإلػىًمنػعًعمميػةًاإلباضػة،ًالناتجةًعفًا

كبنػػػاءًعميػػػوًلػػػفًيحػػػدثًحمػػػؿ،ًحيػػػثًلػػػـًتكجػػػدًبكيضػػػةًليػػػتـًتمقيحيػػػاًبكاسػػػطةًالحيػػػكافً
ً.المنكم

http://www.sehha.com/pedissues/Breastfeeding/index.htm
http://www.sehha.com/pedissues/Breastfeeding/index.htm
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 فاعميتيا:
%ًَٗ-%ًٖٓالرضػػاعةًالطبيعيػػةًالمطمقػػةًفػػيًمنػػعًالحمػػؿً تبمػػغًنسػػبةًفاعميػػة

ً-إذاًاتبعتًالشركطًالتاليةً:أشيرًاألكلىًبعدًالكالدةًكذلؾًًٔخبلؿًاؿً
معينػػةً الرضػػاعةًالمتكػػررةًًعمػػىًحسػػبًرغبػػةًالرضػػيع،ًًكًليسػػتًفػػيًمكاعيػػد .ُ

ً.تحددىاًاألـ
عػدـًإعطػاءًالرضػيعًألًغػذاءًآخػرًبػالفـًسػكلًلػبفًاألـ،خػبلؿًالشػيكرًالسػتةً .ِ

 .يككفًالرضيعًمعتمداًكمياًفيًغذائوًعمىًلبفًاألـًفقط األكلى،ًألًأف
شػػيكر(ًًًٔلػػدكرةًالشػػيريةًنيائيػػاًخػػبلؿًتمػػؾًالمػػدةً)ًكػػذلؾًيشػػترطًعػػدـًنػػزكؿًا .ّ

 حيثًإفًنزكؿًالدكرةًالشيريةًيعنىًعكدةًاإلباضة.
 مميزاتيا:

 أنياًفعالةًبدرجةًمقبكلة. 
 أنياًسيمةًاالستخداـًكًغيرًمكمفة. 
 معا أفًلياًالعديدًمفًالفكائدًالصحيةًالتيًتعكدًعمىًاألـًكًالطفؿ. 

ً.رًفترةًاالعتمادًعميياًكمانعًلمحػػمؿعيكبًسكلًقص ليسًلياًأية عيوبيا:
 العــزل:  (ب 

ًبشكؿً الشؾ ًيستخدـ ًلـ ًإذا ًالحمؿ ًالطرؽًاألخرلًلمنع ًمف ًالعزؿًكغيره أفَّ
دقيؽًفإنوًيؤدمًإلىًرفعًنسبةًالحمؿًعندًاستخداـًىذهًالطريقةًكخاصةًاألزكاجًالذيفً

ًفيخرجًمنيـًبعضًالمنيًقبؿًأ ال ًالكامؿًفىًشيكتيـ، ًيعزلكا،ًيستطيعكفًالتحكـ ٍف
ًال ًحتمان ًالسببًىكً فيؤالء ًأغمبًالحاالتًيككف ًففي ،ً ًالطريقة ًىذه ًمعيـ تصمح

ًكلكًبشيءًبسيط ًكلذلؾً اإلنزاؿً) ًمفًفرجًالمرأة، ًقبؿًإخراجًالقضيبًكامبلن )ً جدان
ًاليمكفًاالعتمادًعمىًىذهًالطريقةًإالًمعًكسيمةًأخرلًمعضدةًليا.

ً
ً
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 فــترة األمــان:  (ج 
ًّٔمركرً مىًاالفتراضًبأفًالبييضةًالًيمكفًتمقيحياًبعدتعتمدًىذهًالطريقةًع

أفًالحيكافًالمنكمًالًيعيشًفيًالجيازًالتناسميً،ًًكساعةًعمىًخركجياًمفًالمبيض
أفًاإلباضةًتحدثًقبؿًنزكؿًالحيضًًك أياـًعمىًأكثرًتقدير، ثبلثة لؤلنثىًأكثرًمف

ا،ًإذاًكانتًالدكرةًالشيريةًمنتظمةًكؿًًُْبػً ًيكمنا.ًًِّ-يكمناًِٖيكمن
ًالبلئيًلدييفًدكرة ًلمنسػاء ًإال ًالطػريقة ًىػػذه ًمنتظمة،ً كلذلؾًالًتصمح شيرية

ًبيفً أفً يكمان،ًكأفًتككفًالزكجةًمتعممةًبدرجةًكافيةًلتستطيعًًِّ-ِٖكتتراكحًما
ًتسجؿًبدايةًنزكؿًالطمثًكانقطاعوًعنياًليمكنياًًتحديدًفترةًاألمافًالخاصةًبيا.ً

أفًاإلباضةًتحدثًفىًالغالبًماًبيفًاليكـًالحادلًًكتعتمدًىذهًالطريقةًعمى
ً عشرًكالثامفًعشرًكلزيادةًاألمافًيزادًيكمافًقبؿًكبعدًىذهًالفترةًألًتحسبًمفًاليـك

ًالعشريفًكيتجنبافًالجماعًخبلليا. ًالتاسعًلبدءًالدكرةًكحتىًاليـك
 الًتحتاجًإلىًأدكيةًأكًعقاقير،ًفيىًغيرًمكمفة.ًًمزاياىا:
ً عيوبيا: 

 َٔكمانعًلمحمؿًإالًبنسبةًً مضمكنةًغير%ً.ً
 ًمفًالثقافة  كاإلدراؾ. تحتاجًإلىًمستكلًعاؿو

 
 الطرق الموضــعية: – ٕ

كىىًالطػػرؽًالتىًتيدؼًإلىًمنعًكصػػكؿًالحيكاناتًألمنكيةًلمبييضةًإماًبعزلياً
ًلمقاءً ًرحمتيا ًتكمؿ ًفبل ًبإجيادىا ً ًأك ًكيمائية، ًبمادة ًبقتميا ًأك ًبحاجز ميكانيكيا

 يضة،ًأكًباإلخبلؿًببطانةًالرحـًفبلًتككفًمييأةًالنغماسًالمضغةًبو.البي
 المركبات الكيمائية:  (أ 

ًالقاتمة ًالرغكات ًأك ًجيممي ًأك ًأككريـ ًالمنكية،ً األقراصًالمكضعية لمحيكانات
ًتقتؿ ًمكاد ًتحتكمًعمى ًيمكف كىيًمركباتًدكائية ًبالميبؿ ًبشكؿً النطفة استعماليا

ًتكض ًمختمفة ًأقراصًأكًً:عًبجكؼًالميبؿًعمىًىيئةمستحضراتًدكائية كريماتًك



~ 315 ~ 
 

ً رغكياتًكىيًسريعة ًبػ ًالعبلقة ًقبؿ ًبالميبؿ ًكضعيا ًيمكف ًأكًًَُالتأثير، دقائؽ،
بإدخالياًإلىً كتستخدـ ،تكضعًقبؿًالعبلقةًالجنسيةًبساعةًعمىًاألقؿ تحاميؿًميبمية

عدًالجماع،ًساعاتًبًٔجكؼًالميبؿًقبؿًبدءًالعبلقةًالجنسيةً،ًكينصحًبتركياًلمدةً
ًالغسؿًالميبميًبعد ًكًخاصة ًألفًالغسؿًيزيؿً كالًينصحًباالغتساؿ، الجماعًفكرا،

ً النطاؼ،ًكيمكفًأيضاًاستعمالياًكعامؿًمساعدًلمكاقيًالذكرم. مفعكلياًقبؿًأفًتقتؿ
 :سمبياتيا

كطريقةً،ًالجنسيةًيربؾًالعبلقةًالعارضةًأكًالطارئة إفًشرطًاالستعماؿًقبؿًالعبلقة
ًؿًقدًتفقدًالمقاءًالجنسيًًمتعتوً.ًاالستعما

ًالحمؿً. بالنسبةًلباقيًمكانعً%ِّإلىً ٗاحتماؿًفشمياًيقدرًبيفًً
 الطرق الميكانيكية:  (ب 

 الحواجز:
ًمركرًًالواقى الذكرى،  ًكيمنع ًالقضيب، ًعمى ًيكضع ًمطاطي ًغشاء كىك

كًالكحيدًكىكًأكثرًالطرؽًالميكانيكيةًاستعماالنًكىالحيكاناتًالمنكيةًمنوًإلىًالميبؿ،ً
ًيقع ًعمىً الذم ًتركيبو ًمف ًبد ًال ًكلنجاحو ،ً ًالمرأة ًال ًالرجؿ ًعمى ًاستعمالو عبء

كيتـًإخراجًالقضيبًمفًالميبؿًكىكًمنتصبًحتىًالًتتسربً القضيبًكىكًمنتصب،
،ًكيجبًاستعماؿًًكاؽًجديدًفيًكؿًمرةًلضمافًعدـً الحيكاناتًالمنكيةًداخؿًالميبؿ

ًكجكدًثقكبًبو.
 مزاياه:

 ًًالثمف.أنوًرخيص
 .كأنوًقدًيساعدًفيًبعضًحاالتًالقذؼًالمبكر 
 التناسمية. كليسًلوًأضرارًصحية؛ًبؿًقدًيمنعًالعدكلًببعضًاألمراض 
 .مريحًلممرأةًألنوًيجعؿًمسئكليةًمنعًالحمؿًعمىًالرجؿ 

 عيوبو:
 .ًأنوًغيرًمضمكف
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 .كأنوًيعطؿًالعمميةًالجنسيةًأثناءًتركيبو 
 الرجؿ. اصةكيقمؿًمفًالمذةًالجنسيةًلمزكجيفًكخ 

ًكلكفًلبلستعماؿًالنسائىًحيثًًالواقى األنثوى، ًالكاقىًالذكرل، كىكًنفسًفكرة
 يكضعًفىًالميبؿًقبؿًالجماع.

  ) الحمقة الميبمية (: الحجاب الواقي النسائي
غشاءًمطاطيًيكضعًداخؿًالميبؿًلمنعًمركرًالحيكاناتًالمنكية،ًأم:ًًمنعً

كىكًعبارةًعفًقرصًمفًيمةًضعيفة،ًحدكثًاإلخصابً،ًلكفًنسبةًنجاحًىذهًالكس
ًما ًنكعان ًالمطاطًذمًحافةًصمبة ًفيًالميبؿًتحتًعنؽً المدائفًأك ًالسيدة ًتضعو ،
السيدةًطريقةًاستعمالوًمفًالطبيبً،ًكماً الرحـًبحيثًيسدًقناةًالميبؿًتمامان،ًكتتعمـ

ًلمحيكانات ًقاتؿ ًجيممي ًاك ًكريـ ًمع ًاستعمالو ًيكميانً يجب ًتنظيفو ًكيجب المنكية،
 الجنسية. كتركيبوًقبؿًالذىابًلمفراشً،ًكبذلؾًالًتتعطؿًالعممية

 مزاياه:
 أنوًمريحًلممرأة . 
 كأنوًليسًلوًأضرارًصحيةًماًداـًيستعمؿًبالطريقةًالصحيحة. 

 عيوبو:
 .يحتاجًإلىًنسبةًذكاءًعاليةًالستعمالو 
 .غيرًمضمكفًكخاصةًعندًاستعمالوًبدكفًقاتؿًلمحيكاناتًالمنكية 

ً
ً
ً

ً
 
 

الحلقة الوهجلية  

 

الىاقً الذكزي 

  
 اللىلت الزحوً
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 ولب الرحمى )النمائط الرحمية(:الم
ًكىكًعبارةًعفًجسـًببلستيكىًمفًمادةًببلستيكيةًخاممةًيكضعًداخؿًتجكيؼًً
ًبعضًالمعادفًكالنحاسًأكًًالرحـ، ًأضيؼًإلييا ًقد ًأنو ًكما كلمكالبًأشكاؿًمختمفة

طالةًفترةًعمميا،ًكذلؾًأضيؼًىرمكفًالبركجيستيركفًبطئً ًكا  ًكفاءتيا الفضةًلزيادة
ًكحتىًيككفاالمتصاصًإل ًمزدكجاًن ييا، ًأثناءً مفعكلو ًالدـ ًلتقميؿًكمية ًمفيد ًأنو كما

ًالدكرةًالشيريةًكالذلًيعتبرًمفًأحدًاألعراضًالجانبيةًلمكلب.ً
 مزاياه:

 عدـًشعكرًالرجؿًأكًالمرأةًبكجكده. 
 .يمكثًمدةًطكيمةًتصؿًإلىًعشرًسنكات 
 ليا. يمكفًلممرأةًأفًتنساهًإذاًلـًيحدثًمتاعب 

 : عيوبو
 ةًكميةًالطمثًمماًقدًيؤدمًإلىًفقرًالدـزياد . 
 الحاالت. مغصًفيًأسفؿًالبطفًكآالـًفيًالظيرًفيًبعض 
 إزالتوًفكران. قدًيحدثًالتياباتًفيًالجيازًالتناسمي،ًكفيًىذهًالحالةًيجب 
 .قدًيساعدًعمىًحدكثًحمؿًخارجًالرحـًفىًحاالتًنادرة 
 ًلقناتيًفالكبًنتيجةًعدـًمعالجةًا فكرًحدكثياً اللتياباتقدًيحدثًانسدادان

 مماًقدًيؤدمًإلىًحدكثًعقـ.
 ً ًيحدثًحمؿًبنسبة ًأمًأضرارًعمىًالجنيفًمفًكجكدِقد  %ًكالًتكجد

 المكلب.
 البطف. قدًيخترؽًالمكلبًجدارًالرحـًكيدخؿًإلىًتجكيؼ 

 نصائح حول المولب:
 حمؿ. يجبًعدـًتركيبًالمكلبًإذاًكافًىناؾًاشتباهًفيًكجكد 
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 التناسمي. لتياباتًبالجيازأكًًإذاًكافًىناؾًأمًا 
 الطمث. أكًإذاًكافًىناؾًاضطراباتًفي 
 .أكًإذاًكافًىناؾًأكراـًليفية 
 الرحـ. أكًلمفًسبؽًلياًأفًحممتًخارج 
 كيجبًالكشؼًعمىًالمكلبًبعدًشيرًمفًتركيبو . 
 التياباتًأكً يجبًالكشؼًعمىًالمكلبًكؿًستةًأشيرًلمتأكدًمفًعدـًحدكث

 كجكدًالمكلبًفيًمكضعوًالصحيح.ًأمًمضاعفات،ًككذلؾًًلمتأكد
 
 الطــرق اليـــرمونية: -ّ

 أوًل: حبوب منع الحمل:
ًلياً ًليست ًفيى ًاألكؿ، ًالحمؿ ًلتأجيؿ ًكآمنة ًفعالة ًكسيمة ًالحمؿ ًمنع حبكب
مضاعفاتًعمىًمستخدمتيا،ًكماًأفًعكدةًالخصكبةًإلىًطبيعتيا،ًبعدًالتكقؼًعفً

مفًتختارًالحبكبًككسيمةًلتأجيؿًًاستخداـًالحبكب،ًتحدثًسريعان،ًكلكفًيجبًعمى
الحمؿ،ًأفًتعمـًأنوًمفًالمضاعفاتًالجانبيةًالمعركفةًلمفًتستخدـًالحبكبًحديثان،ً
الشعكرًًبالغثيافًأكًالدكارًمعًبدءًاستخداـًالحبكب،ًكلكفًمعًاالنتظاـًكاالستمرارً

ًاألعراض ًىذه ًتزكؿ ًالحبكب ًاستخداـ ًً-في ًثبلثةًً-غالبان ًإلى ًشيريف ًخبلؿ في
ير،ًكماًيجبًعمىًمفًتختارًاستخداـًالحبكب،ًااللتزاـًبأخذً)حبة(ًأكًقرصًكؿًأش

يكـًبانتظاـًسكاءًحدثتًأكًلـًتحدثًعبلقةً)جماع(ًمعًزكجيا.ًكمفًفكائدًاستخداـً
ًفيً ًالمفقكد ًالدـ ًعمىًعبلجًاألنيميا،ًحيثًإفًكمية ًتساعد حبكبًمنعًالحمؿًأنيا

ًالح ًاستخداـ ًمع ًأقؿ ًتككف ًالشيرية ًعديدةًالدكرة ًأخرل ًفكائد ًىناؾ ًأف ًكما بكب،
ًاآلالـً ًكزكاؿ ًالشباب(، ً)حب ًحاالت ًتحسف ًمثؿ ًالحمؿ ًمنع ًحبكب الستخداـ
ًكالمبيضً ًالرحـ ًتحميًمفًأكراـ ًأنيا ًكما ًالدكرة، ًكانتظاـ ًالشيرية، ًلمدكرة المصاحبة

ًكالتياباتًالحكض.
ً
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 ثانيًا: ُحقن منع الحمل:
بةًلتأجيؿًالحمؿ،ًكىناؾًحقنةًتعطىًالحقنةًمفًالكسائؿًالمتاحةًلمزكجةًالشا
 شيريان،ًكأخرلًكؿًشيريفًأكًكؿًثبلثةًأشير.

ًالزكجيفً ًكلكفًعمى ًالحقنة. ًبمكاعيد ًااللتزاـ ًبشرط ًكأكيد ًفعَّاؿ ًالحقنة كتأثير
المذيفًيختارافًاستخداـًىذهًالكسيمةًلتأجيؿًالحمؿًأفًيعمماًأفًعكدةًالخصكبةًإلىً

اكحًمفًستةًأشيرًإلىًعاـًمفًتاريخًآخرًحقنة،ًمعدلياًالطبيعيًقدًتتأخرًمدةًتتًر
كمفًالميـًأفًيعمـًالزكجافًىذهًالحقيقةًحتىًالًيتأثراًبماًقدًيشاعًحكليماًإذاًتأخرً
الحمؿًبعدًاستخداـًالحقنةًليذهًالفترة،ًكغيرًصحيحًإطبلقانًماًيشاعًعفًالحقنةًمفً

كرةًالشيرية،ًأكزيادةًكميةًأنياًتسببًالعقـ،ًًكلكفًمفًآثارىاًالجانبيةًعدـًانتظاـًالد
 الدـ،ًأكًالنقيضًكىكًانقطاعًالدكرةًالشيرية.

 ثالثا: كبسولت تحت الجمد:
ًكىيً ًكاإلمببلنكف"، ً"النكرببلنت ًالجمد: ًتحت ًالكبسكالت ًمف ًنكعاف ىناؾ
كبسكالتًتكضعًتحتًالجمدًفيًأعمىًالذراعًباستخداـًمخدرًمكضعي،ًكىيًكسيمةً

ًكالفرؽًبي ًالحمؿ، ًلمنع ًعفًفعالة ًالنكرببلنتًعبارة ًأف ًالنكعيف عصىًصغيرةًًٔف
ًّكتأثيرىاًيمتدًلمدةًخمسًسنكات،ًأماًاإلمببلنكفًفيكًكبسكلةًكاحدةً،ًكتأثيرىاًلمدةً

ًلمزكجةًالشابة،ًكتعكدًالخصكبةًإلىًالمعدؿً ًالكسائؿًيمكفًاستخداميا سنكات،ًكىذه
ًم ًإزالتيا ً)كتتـ ًالتكقؼًعفًاستخداميا ًبمجرد ًأيضاًالطبيعيًلمسيدة ً فًتحتًالجمد

ًباستخداـًمخدرًمكضعي(.
 الطرق الجراحية: -ٗ

كمفًالميـًأفًتدرؾًأفًكسائؿًمنعًالحمؿًالدائمةًكالكسائؿًالجراحيةًمثؿًتعقيـً
ًعميياً ًكيكافؽ ًالطب ًيقرىا ًنادرة ًحاالت ًفى ًإال ًتماما ًممنكعة ًالنساء ًأك الرجاؿ

ًالزكجاف.ً
المرأة،ًكبذلؾًالًتصؿًالحيكاناتًكىذهًالطريقةًعبارةًعفًربطًقناتىًفالكبًفىً

المنكيةًإلىًالبكيضة،ًكبناءًعميوًالًيحدثًاإلخصابً،ًأماًلمرجؿًفيتـًربطًأكًقطعً
ًالمنكية ًإلىًالحكيصمة ًالخصية ًمف ًلمحيكاناتًالمنكية ًالناقؿ التىًكظيفتياًً-الكعاء
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قذؼًتخزيفًالحيكاناتًالمنكيةًالقادمةًمفًالخصية،ًكتغذيتياًلحيفًحدكثًالجماع،ًفت
عًالحبؿًالمنكلًػػارجًبانقباضًفصكصًالبركستاتاًالثبلث،ًكبقطػػػػػػػػالحيكاناتًالمنكيةًلمخ

ً)ًالكعاءًالناقؿ(ًالًتخرجًالحيكاناتًالمنكيةً.
ً%ًتقريبنا.ََُىذهًالطرؽًالجراحيةً:ًأفًنسبةًنجاحياًفعالةًًًومن مميزات 

يمكفًإالًبإجراءًأفًالعكدةًبعدىاًلمحمؿًضئيمةًجداًكالًًومن أىم عيوبيا:
عمميةًجراحيةًميكركسككبيةًأكًعفًطريؽًأطفاؿًاألنابيبًككبلىماًعاليًالتكمفةً

 كمنخفضًالنسبةًفىًحدكثًالحمؿًكيحتاجًلمراكزًمتخصصة.
ً
 

 
 
ً

 
 
 
 

 الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
ًىىًكسائؿًيتـًالمجكءًإليياًفىًحاالتًطارئةًمثؿ:

منػػػعًالحمػػػؿًقبمػػػوً)مثػػػؿًعػػػكدةًالػػػزكجًحػػػدكثًجمػػػاعًدكفًاسػػػتخداـًكسػػػيمةًلً-أ
ًالفجائيةًمفًسفرًأكًعمؿ(.

فشػػػؿًإحػػػدلًالكسػػػائؿًالعازلػػػةًلمنػػػعًالحمػػػؿًمثػػػؿًحػػػدكثًقطػػػعًفػػػىًالػػػكاقىًً-ب
ًالذكرل.

ًحاالتًاالغتصابًكالتىًيمكفًأفًيحدثًحمؿًفييا.ً-ج

 الوعاء الناقلربط                    قناتى فالوبربط 
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 أنواع الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
 حبكبًمنعًالحمؿًالطارئةً)بركستينكف(. -ُ
ًياًأفًتمنعًالتصاؽًالبكيضةًبجدارًالرحـ.المكالب:ًيمكن -ِ
حبكبًمنعًالحمؿًالعاديةًتؤخذًبجرعاتًمعينػةًعمػىًأفًيراعػىًاسػتعماؿً -ّ

سػػاعةًبعػػدًًِٕىػػذهًالكسػػائؿًمبكػػراًكممػػاًأمكػػف،ًكيفضػػؿًأفًتكػػكفًخػػبلؿً
 الجماعًغيرًالمحمى.

 
 التطور فى وسائل تنظيم األسرة :

ريبيػػا،ًكأخػرلًتحػػتًالتجربػػةًالعمػـًفػػىًتقػػدـًمسػتمر،ًكىنػػاؾًكسػػائؿًحديثػةًتػػـًتج
ًكيتـًحالياًتقميؿًالجرعاتًكالعمؿًعمىًخفضًالمضاعفات،ًكمفًالكسائؿًالحديثة:

الكاقىًالذكرلًالرقيؽًجدانًحيػثًإنػوًمصػنكعًمػفًمػادةًاليكليرثػايفًكىػىًأرؽًمػفً -
مػػادةًالتصػػنيعًالحاليػػةً)البلتػػيكسً(،ًكتعطػػىًمممسػػاًأفضػػؿًكتػػأثرانًأقػػؿًبػػالحرارةً

ًكالزيكت.
 الميبميةًالتىًتفرزًببطءًىرمكفًالبركجستيركف.ًًالحمقات -
 بعضًأنكاعًمفًالمكالبًأقؿًحجماًكأكثرًفاعمية. -
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 المراجع:
1. Report of a WHO technical consultation on birth spacing. World 

Health Organization. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spaci
ng05/en/. Accessed Jan. 12, 2017. 

ِ. ً ًمصر ً"رؤية ًالمستدامة ًالتنمية ًكالمتابعةًًََِّاستراتيجية ًالتخطيط ،"كزارة
 .كاإلصبلحًاإلدارم

ً.،المجمسًالقكميًلمسكافًَُِْاالستراتيجيةًالقكميةًلمسكافًكالتنمية،ً .ّ
ً .،المجمسًالقكميًلمطفكلةًكاألمكمةًَُِٕاالستراتيجيةًالكطنيًلتمكيفًالمرأة،ً .ْ
(.ًالمؤتمرًُْٗٗ.)تقريرًالمؤتمرًالدكليًلمسكافًكالتنميةًًُْٗٗاألمـًالمتحدةً) .ٓ

ً.القاىرة،ًُْٗٗالدكليًلمسكافًكالتنميةً
ًالمحافظات،ً .ٔ ًمستكل ًعمى ًالمستدامة ًالتنمية ًأىداؼ ًتكطيف ًحناف، جرجس،

ً .)،المركزًالمصرمًلبحكثًالرأمًالعاـ،ًبصيرةًَُِٖ
لصحةًكرفاهًاألسرةًفيًالعالـًالعربي.ًكرقةً.)تنظيـًاألسرةًكاًُّٗٗسميرًفريدً) .ٕ

ًإبريؿ،ًعماف.ًٔ-ْمقدمةًإلىًالمؤتمرًالعربيًلمسكافًالمنعقدً
ًالفرصةًالسكانية:ًحالةًمصر،ً .ٖ ًالجيازًالمركزمًًَُِٖعبدًالعزيز،ًحسيف، ،

ً.لمتعبئةًالعامةًكاإلحصاءًكصندكؽًاألمـًالمتحدةًلمسكاف
ًال .ٗ ًالمنعـ، ًعبد ًاحمد ًركدمًفييمي. ًمنطقةًفرزانة ًفي ًالمرغكبًفيو ًغير حمؿ

ًََُِالشرؽًاالكسطًكشماؿًإفريقيا،ًالمشركعًالعربيًلصحةًاألسرة،ًيكليكً
َُ. (ً ًكالمجمكعة ًيكنس، ًالمرأةُٓٗٗنبيؿ ً.)صحة ًمنظكرً-( ًمف ًالنساء أمراض

ًسمسمةًالسياساتًالسكانيةًفيًمجاؿًالصحةًاإلنجابية. .طبيًكاجتماعي
ًً

ً
ً
ً
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 المبحث األول
ًالنواحى الشرعية فى الصحة اإلنجابية ومستجداتيا

 
 تمييد:

شريفةًكاستخمفوًخمؽًاًتعالىًاإلنسافًفيًىذهًالحياةًلمقياـًبرسالةًنبيمةًكغايةً
ًالح ًكبناء ًاألرض، قػػػػػػإلعمار ًكا  ًالعػػػػػػضارة، شػػػػػػامة ًكا  ًاألمػػػػػػدؿ، ًقػػػػػػاعة ًاًػػػػػػػػػف، اؿ

ًًفييىا:﴿ًتعالىً ـٍ كي ًاأٍلىٍرًضًكىاٍستىٍعمىرى ًًمفى ـٍ ًأىٍنشىأىكي ًكتكميؼًاإلنسافًبذلؾً(ُ)﴾ًًىيكى .
ًمفًخبلؿًإنسافًيتمتعًبحالةًجيدةًمفًيقتضىًكجكدًاألىميةًالكاممةًالتىًالًتتـًإال

ًالصحةًاإلنجابيةً"ً.
 

 المقصود بالصحة اإلنجابية: 
ًعمىً ًتقتصر ًكال ًكالركحية ًكاالجتماعية ًكالعقمية ًالبدنية ًالرفاىة ًاكتماؿ حالة
ًككظائفوً ًالتناسمى ًبالجياز ًالمتعمقة ًاألمكر ًجميع ًفى ًاإلعاقة ًأك ًالمرض غياب

كامانًلضمافًتحقيؽًىذاًاليدؼًالسامىًكتتكزعًىذهًكعممياتو"،ًكقدًكضعًاإلسبلـًأح
ً لى:ااألحكاـًعمىًدكرةًحياةًاإلنسافًكقبؿًتككفًالجنيفًعمىًالنحكًالت

 أوًل: قبل الزواج:
 حسن اختيار الزوجين: (ٔ

ًمنيماً ًالزكجًاآلخرًكأعطىًلكؿ ًحسفًاختيار ًالخاطبيفًعمىً حثًاإلسبلـ
مفًيتمتعًبالديفً؛ًفقدًأرشدًرسكؿًاًًحؽًاختيارًشريؾًحياتو،ًكأرشدىماًإلىًاختيار

((ًًًالمرأةًكأىمياًإلىًزكاجًذلًالديفًكالخمؽً،ًفقاؿ)ً:) إذا جاءكم من ترضون "
 .(ِ)دينو وخمقو فزوجوه، إل تفعموه تكن فتنة فى األرض وفساد كبير" 

 

                                                           
 .ًُٔ(ًسكرةًىكد،ًمفًاآليةًُ
ً.َُٖٓ(ًسنفًالترمذل،ًكتابًالنكاح،ًباب:ًإذاًجاءكـًمفًترضكفًدينوًفزكجكه،ًالحديثًرقـً ِ
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"تنكح المرأة ألربع (ً:ًكماًأرشدًالشابًكأىموًإلىًزكاجًذاتًالديف؛ًفقاؿً)
 .(ُ)يا ولحسبيا ولجماليا فأظفر بذات الدين تربت يداك" لمال

ً
 الفحص الطبى قبل الزواج: (ٕ

ًكالنفسيةً ًالبدنية ًكسبلمتيما ًالمقبميفًعمىًالزكاج، ًمفًصحة ًالتأكد مفًالميـ
ًمفً ًآمنة ًأسرة ًيؤسسا ًحتى ًالزكاج ًعمى ًلممقبميف ًطبي ًكشؼ ًإجراء ًطريؽ عف

 أدلًإلىًتحقيؽًصحةًإنجابيةًجيدة.ًاألمراضًالمعديةًكالكراثية،ًفإذاًتحقؽًالفحص
 الزواج الشرعى والصحة اإلنجابية: (ّ

الزكاجًفىًاإلسبلـًيجعؿًالزكجيفًآمنيفًمطمئنيفًمتمتعيفًبصحةًكاممةًكحياةً
ًتدعـً ًالتى ًبشركطو ًالشرعى ًالزكاج ًكىك ًكاحدان ًطريقان ًلئلنجاب ًجعؿ ًحيث سعيدة

ًفتككفًآمنةًفىًح ً ًكمستقبميا ًفىًأمكمتيا ًكنسبوًألبيو،ًكالًيمكنوًكتؤمفًالمرأة مميا
فًرفض. ًإنكاره،ًبؿًينسبًإليوًحتىًكا 

 الزواج المتكافئ: (ٗ
مفًدعائـًالصحةًاإلنجابيةًالزكاجًالمتكافئ،ًكىكًماًيعبرًعنوًالفقياءًبشرطً
الكفاءةًفىًالنكاحًحيثًيختؿًعامؿًمفًالعكامؿًالتىًتحقؽًالصحةًاإلنجابيةًإذاًلـً

ةًبعجكزًأكًفتاةًمؤىمةًبغيرًمؤىؿًفإفًىذاًيؤثرًيتحقؽًالتكافؤ،ًفإذاًتزكجتًصغيًر
ًباألمراض،ًأكًتتزكجًالفتاةًً عمىًنفسيتياًفىًالمستقبؿًكيككفًذلؾًسبباًفىًإصابتيا
كىىًصغيرةًالسف،ًكقدًعبَّرًالفقياءًعفًذلؾًبشرطًالقدرةًعمىًتحمؿًأعباءًالزكاج،ً

ذاًًتزكجتًكىىًصغيرةًفمفًتتحمؿًأعباءًالزكاجًكالًتستطيعًأد اءًحؽًالزكجًكأداءًكا 
(ً ًا ًرسكؿ ًنادىل ًكلذلؾ ًاألسرة، ًتجاه ًاألـ ًكاجبات ًالشبابًكقاؿ: " َيا َمْعَشَر (

الشََّباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َفِإنَُّو َأَغضُّ ِلْمَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْمَفْرِج، َوَمْن 
ْومِ  ًيخاطبً(ِ)ً؛ َفِإنَُّو َلُو ِوَجاٌء"َلْم َيْسَتِطْع َفعميِو ِبالصَّ ًكلـ ،-()-ًًًًكألف األطفاؿ،

ًالسفًفىًأكثرًدكؿًالعالـً ًتحديد ًتـ الزكاجًتكميؼًكالًييكىمَّؼًبوًإالًالبالغكف،ًكليذا
ًبثمانيةًعشرًعامانًعمىًاألقؿ.

                                                           
ً.ََٗٓ(ًصحيحًالبخارل،ًكتابًالنكاح،ًباب:ًاالكفاءًفىًالديف،ًالحديثًرقـً ُ
ً.َٓٔٓ(ًصحيحًالبخارل،ًكتابًالنكاح،ًباب:ًمفًاستطاعًمنكـًالباءةًفميتزكج،ًالحديثًرقـً ِ
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 ثانيًا: بعد الزواج:
 ى:اىتم اإلسالم بصحة األم والجنين وقرر ليما حقوقًا تتبين فيما يأت

 العناية باألم فترة الحمل والولدة: -ٔ
ًكأكسطوً ًفىًأكلو ًالحمؿ، ًفترة ًصعبة ًتعانىًمعاناة ًالمرأة ًالمعركؼًأف مف
ًصحتيا،ً ًرعاية ًفى ًحقيا ًلمحامؿ ًكأعطى ًالحالة، ًىذه ًاإلسبلـ ًراعى ًكقد كآخره،
ًيؤثرًعمىًجنينياًأكًعمىًصحتيا،ً كأجازًلياًالفطرًفىًرمضاف،ًإذاًكافًالصـك

إلىًكجكبًتغذيةًالحامؿًتغذيةًمتميزةًطكاؿًفترةًالحمؿ،ًكاالىتماـًبياًكىذاًيشيرً
طبيان،ًحتىًتتمتعًبصحةًإنجابيةًكاممة،ًلذاًبيفًاإلسبلـًالمشقةًالتىًتتحممياًالمرأةً

هَْتهُ  مؿًحيثًقاؿً:ً)ػػػػػػاءًالحػػػػػأثن ًَ هُ  َح :ًاؿًأيضاًػػػػػػػ،ًكق(ُ)( ُكْشهًب َوَوَضَعْتهُ  ُكْشهًب أُيُّ
ًحًى ًفىأىنًفقيكاًعميًيفَّ ٍمؿو ًتًحى ًأيكالى فًكيفَّ ٍممىييفًٌ﴿ًكىاً  ًحى ٍعفى ًيىضى )﴾ج تَّىَٰ

ِ)
كما أوجب الشرع ،  

ًتعالى:ًرعاية األم أ ًلقكلو ،ً ًكالمكلكد ًلؤلـ ًآمنة ًكالدة ًيحقؽ ًبما ًالكالدة ثناء
عىٍتوًي) ًرسكؿًاً)(ًألً:ًفىًمشقةًكالمشقةًتكج كيٍرىناًكىكىضى (ًبًالتخفيؼ،ًكقدًعدى

ًسكلًالقتؿًفىً ًسبعة ًفىًالحديثً)الشيداء ًالشيداء ًمف مفًتمكتًبسببًجنينيا
ًرؽًشييد،ًكالذلًيمكتًتحتًاليدـً سبيؿًاً:ًالمطعكفًشييدًكالمبطكفًشييدًكالحى

)ًألً:ًتمكتًكفىًبطنياًكلد(ًشييدً معو  .(ّ)شييدًكالمرأةًتمكتًًبجي
  رضاعة:رعاية األم فترة ال -ٕ

ًاً ًحيثًقاؿ ًعاميف، ًأكالدىفًلمدة ًعمىًالكالداتًإرضاعً أكجبًاإلسبلـ
(ً لَْيِي ۖ لَِوْي أََراَد أَى يُحِنَّ ــــــــْىلَْيِي َكبهِ ـــــــَواْلَىالَِذاُت يُْزِضْعَي أَْوََلَدُهيَّ حَ تعالى:

َضبَعةَ ... ًْ)(الزَّ ً)ًكقاؿًاً،( هُ تعالى: ًَسبَى ثَِىالَِذْيِه إِْحَسبًًب ۖ َحَولَْحهُ أُهُّ ْيٌَب اْْلِ َوَوصَّ

 .ً(ٓ)ً(ُكْزًهب َوَوَضَعْحهُ ُكْزًهب ۖ َوَحْولُهُ َوفَِصبلُهُ ثَََلثُىَى َشْهًزا ۚ ...

                                                           
ً.ُٓيةًمفًاآلً،حقاؼ(ًسكرةًاأل ُ
ً .ٔاآليةًً،(ًسكرةًالطبلؽًِ
  .ِٗٔ(ًالحديثً:ًفىًمكطأًمالؾًرقـً ّ
ً.ًِّّ(ًسكرةًالبقرة،ًمفًاآليةً ْ
ً.ًُٓ(ًسكرةًاألحقاؼ،ًمفًاآليةً ٓ
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كقدًقدَّرًاإلسبلـًماًتبذلوًاألـًالمرضعًمفًمجيكد،ًكأكجبًالرحمةًبيا،ًكلذلؾً
ًالفطرًفى رمضافًإفًكانتًمرضعانًككافًالرضاعًيؤثرًعمىًصحتياًأكًًأجازًليا

ًعمىًرضيعيماًأكًعمييماًمعا.
كمفًىناًيجبًتغذيةًاألـًالمرضعًتغذيةنًمناسبةنًلحالياًحتىًتتمكفًمفًإدرارً

ًالمبفًلطفميا.
ً

ً:ثالثًا: تجنب العادات السيئة الضارة
ًال ًالفتياتًمف ًيجبًحماية ًالجيدة ًاإلنجابية ممارساتًالضارةًلتحقيؽًالصحة

ً ًبعضًالناس، ًعمييا ًاعتاد مثل: كراىية البنات والتمييز بين اإلناث والذكور التى
ًتعإلىوختان اإلناث،  ًا ًقاؿ ًكحاربو، ًاإلسبلـ ًذمَّو ًأمر َذا ُبشَِّر َأَحُدُىم ً:كىك )َواِ 

 جْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبوَيَتَواَرىَٰ ِمَن اْلقَ ( ٛ٘)) ِباأْلُنَثىَٰ َظلَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيمٌ 
ًكىذهً(ٔ)(( ٜ٘) َأَل َساَء َما َيْحُكُمونَ   َأُيْمِسُكُو َعَمىَٰ ُىوٍن َأْم َيُدسُُّو ِفي التُّرَابِ  ،

ًمبان.الكراىيةًتنعكسًعمىًالمكلكدةًمماًيؤثرًعمىًصحتياًس
ًالطفمةًًالتمييز بين الولد والبنت ًيؤثرًعمىًنفسية ًمما ًكالمعاممة فىًالترفيو،

ًالصحةً ًمف ًكيحرميا ًكالبنت ًاألـ ًصحة ًعمى ًيؤثر ًمما ًبالدكنية ًكيشعرىا كيؤلميا
ًاإلنجابيةًنتيجةًالقيرًالنفسى.

 ًزواج الصغيرات: -
ًكذلؾ ًالرشد ًسف ًقبؿ ًالزكاج ًطًكىك ًإنجابية ًبصحة ًالفتاة ًتتمتع كاؿًحتى

كىجًإالًبعدً ًأالًتيزى حياتيا،ًكتحمؿًكتمدًكترضعًكتربىًكتعيشًكىىًبصحةًجيدةًيمـز
 بمكغًسفًالرشد،ًكمفًالمعركؼًأفًسفًالبمكغًغيرًسفًالرشدًًلقكؿًاًتعالى:ً

ً.(ِ)ً....( مْ َأْمَواَليُ  إليِيمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُيمْ  آَنْسُتمْ  َفِإنْ  النَِّكاحَ  َبَمُغوا َحتَّىَٰ ِإَذا )....
 

                                                           
ً.ٗٓ-ٖٓ(ًًسكرةًالنحؿً،ًاآليتافً ُ
 .ٔ(ًسكرةًالنساء،ًمفًاآليةً ِ
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 عدم المباعدة بين الولدات: -
ًالرضاعةً ًأفًبعضًاألسرًتتعجؿًفىًالحمؿًقبؿًاكتماؿًفترة نبلحظًكنشاىد
لمطفؿًكيفطمكنوًمبكرانًكمفًثـًتحمؿًبطفؿًجديدًكىكذاًكنشاىدًأماًتمسؾًبيدىاًطفبلنً
ًإنجابً ًفى ًالتسرع ًنتيجة ًكىزؿ ًنحؿًجسميا ًكقد ًاآلخر ًعمىًكتفيا ًكتحمؿ صغيران

 األطفاؿ.
كالًشؾًفىًأفًىذهًالصكرةًترىؽًالمرأةًكتذىبًبصحتيا،ًكتحرمياًمفًالحياةً

ًبصحةًجيدةًكالًتتمكفًأبداًمفًالتمتعًبحياتياًكسائرًالبشر.
كمفًىناًيجبًالتركلًفىًالحمؿًكتعطىًالمرأةًنفسياًفرصةًالستعادةًصحتياً

ًإال ًالتالى ًالحمؿ ًفى ًتفكر ًكال ًمستريحة ًكىى ًكترضع ًالحمؿ ًيستغنىًًبعد ًأف بعد
ًالطفؿًاألكؿًعنياًتمامان.

كيجبًعمىًالزكجًأفًيعينياًعمىًتحقيؽًذلؾًألنوًمفًالمكدةًكالرحمةًبيفًً
(ً ًا ًرسكؿ ًقاؿ ًالمسمميف ًعند ًالزكاج ًطابع ًكىك ًالزكجيف َمْن  اْرَحمُوا )(:

ًُّرار(..ًكقاؿًأيضانً)ًالًضررًكالًض(ُ)(السَّمَاءِ  َمْن ِفي اأَلْرِض يَْرَحْمُكمْ  ِفي
 المتناع عن التطعيم: -

ًكطفمياً ًاألـ ًتطعيـ ًإلىًعدـ ًفىًبعضًالببلد ًدعكة ًاألخيرة ظيرتًفىًالفترة
بدعاكلًغيرًصحيحة،ًكقكليـًإفًمصؿًالتطعيـًمخمكطًبدىفًالخنزير،ًكأفًالتطعيـً

ًيصيبًاإلنسافًبالعقـ،ًكأنوًيؤلـًالطفؿًمدة،ًكأنوًيتنافىًمعًالتككؿًعمىًا.
كلًمردكدًعميياًفىًمحمياًكالًتحتمؿًالنقاشًكالذلًأشيرًإليوًككؿًىذهًالدعا

أفًحرمافًاألمياتًكاألطفاؿًمفًالتطعيـًيعرضيـًلئلصابةًباألمراضًكيحرميـًمفً
ًالحياةًبصحةًجيدةًكيحكؿًدكفًتمتعيـًبصحةًإنجابيةًطكاؿًحياتيـ.

ً
ً
ً

                                                           
ً.ُْْٗكدًكتابًاألدب،ًباب:ًفىًالرحمة،ًالحديثًرقـً(ًأخرجوًأبكًداُ
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 المبحث الثاني
 موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة

 
 مقدمة:

ًالعبلق اسًالتكاصؿًالمبنيًػػػػػػػةًبيفًالرجؿًكالمرأةًفيًاإلسبلـًعمىًأستقـك
ىًالرحمةًكالمكدةًكاحتراـًالذات؛ًألنياًالًتخرجًفيًإطارًىذاًاألصؿًعفًأفًػػػػػػػػػعم

اًاكًبنتناًأكًجدةًأكًعمةًأكًخالة،ًث زكجة،ًً-مفًقبؿًكمفًبعدً-ـًىيػػػػػػػػػػتككفًأمن
خمؽًاًمنيماًنسبلنًيتكاصؿًبعدىما،ًكتؤدمًتشارؾًزكجياًحمكًالحياةًكمرىا،ًكي

لمحياةًكلئلنسانيةًماًكاناًيتمنيافًأفًيحصبلهًلكًأفًالعمرًقدًامتدًبيما،ًفاألبناءً
اًتمتدًحياةًػػػػػػالذيفًيصمكفًحياتيماًكيحققكفًأمميما،ًكيطيمكفًأعمارىماًبقدرًم

فيًدينوًكدنياه،ًحبًالرفؽًًيجًالنبيًػػػػػػػمنافًػػػػػػػػػػاءًا،ًلذاًكػػػػػػػيماًإلىًماشػػػػػػػػػػػػػػػػخمف
ً:ًاءًفىًالحديثًالنبيًػػػػػػاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدًعفًالعنؼ،ًكمػػػػػػػػػػػػػكالب
:ً،ًكقاؿًأيضانً(ًُ)يككفًفيًشيءوًإالًزانو،ًكالًينزعًمفًشيءوًإالًشانو"ًإفًالرفؽًال"
ًاآليةًًػػػػػ،ًكلع(ِ)رًكمو"ػػػػػػػإفًاًرفيؽًيحبًالرفؽًفيًاألم"ً مىاً﴿ً:ًًمـك َأْرَسْمَناَك كى

ً. (ّ)﴾ِإلَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ 
لذاًفإفًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًفيًالتعامؿًمعًالمرأةًلـًتيترؾًطميقةًتناؿً
ًكالرحمةً ًبالرفؽ ًمعيا ًالتعامؿ ًدكف ًأكتحكؿ ًككرامتيا ًبحياتيا ًتستبد ًأك ًالمرأة مف

التقدير،ًحيثًتقؼًلياًاألحكاـًالشرعيةًالصحيحةًبالمرصادًلتبيفًماًفيياًكاالحتراـًًك
مفًخطأًكتكشؼًعماًيكتنفياًمفًالزيؼًكالزكرًكالبعدًعفًمعيفًاإلسبلـًالصحيح،ً

ًكمنيجوًالقكيـ.
ًإلىًأصميفًيشتمؿًكؿً ًالمرأة ًضد ًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفنا كيمكفًإرجاع

ًكل ًالممارسات، ًتمؾ ًمف ًعدد ًعمى ًاألصميفًمنيما ًىذيف ًبياف ًالمفيد ًمف ًيككف يذا
                                                           

ً.ِٓٔصًً-السابؽً-النككمً-(ًًركاهًمسمـًفيًصحيحوًُ
ً.ًّٖٔرقـًً-السابؽً-(ًًالنككمِ
ًمفًسكرةًاألنبياء.ًَُٕ(ًًاآليةًّ
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ًبيافًمكقؼًاإلسبلـً ًثـ ًبالمرأة، ًمفًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفنا كمككناتًكؿًمنيما
ًمفًمحاربةًالعنؼًالكامفًخمؼًتمؾًالممارساتًكذلؾًفيًمحكريف:

ًلبيافًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًضدًإرادةًالمرأةًككرامتيا.ًأوليما:
ًرساتًالتيًتمثؿًعنفناًعمىًبدفًالمرأةًكحرمةًأنكثتيا.لبيافًالمماًثانييما:

 وذلك كما يمي:
 

ً:أوًل:  الممارسات التي تمثل عنًفا ضد إرادة المرأة وكرامتيا
إفًمفًأخطرًماًيصيبًالمرأةًمفًالعنؼ،ًذلؾًالنكعًالذمًييدرًإرادتياًكيؤدمً

رادةًككرامةًب ؿًيعتبرىاًشيئناًمفًإلىًالتعامؿًمعيا،ًليسًعمىًأنياًإنسافًلوًحريةًكا 
األشياءًالمشمكلةًبإرادةًالرجؿًكحده،ًكالتيًتعتبرًالمرأةًفيياًمحبلنًلتمؾًاإلرادةًكليسً
اًجميناًمفًخبلؿًزكاجًالقاصرات،ًكالتمييزً ًليا،ًكيظيرًذلؾًكاضحن طرقناًفيياًأكًندنا

ًًك ًكاالتىجارًبالنساء، ًكالعمؿ، ًكالتعميـ العنؼًالمبنيًعمىًالنكعًاالجتماعيًفيًاألسرة
ًالذمًيمارسًضدًالمرأةًفيًالنزاعاتًالمسمحةًخاصةًكيمكفًبيافًذلؾًفيماًيأتي:

 الزواج القسري، وزواج الصغيرات: .ٔ
الفسادًالذمًيعترمًالزكاجًالقسرلًيصيبًأساسًتمؾًالعبلقةًالمتمثؿًفيًعقدً
ًالتىً ًالبصيرة ًالحرة ًأكثرًمفًغيرهًمفًالعقكدًاألخرلًعمىًاإلرادة الزكاجًالذمًيقـك
يعرؼًمنياًكؿًكاحدًمفًالزكجيفًمالوًكماًعميو،ًأكًحقكقوًككاجباتو،ًكالصغيرةًأكً
التيًييمارسًعميياًىذاًالنكعًمفًالزكاج،ًليستًلياًإرادة؛ًبؿًكمفًالسيؿًأفًيزيفًلياً
مفًيستيدفكفًاإليقاعًبياًفيًفخًىذاًالزكاج،ًأمرًذلؾًالعقدًبماًيفرحًبوًاألطفاؿًألمً

ًكانتًنيايت ًالتراضيًىكًشئًحتىًكلك ًكاف ذا ًكا  ًليبلكيف، ًمؤدية ًأك ًعمييف ًمرة و
أساسًكجكدًالعقدًكسببًبقائو،ًكمفًثـًمشركعيتو،ًيككفًالعقدًعمىًالصغيراتًباطبلنً
ًالبطبلفًلماً رادةًالكليًالًتصححًىذا ًيتعيفًمنعو.ًكا  ا كمنعدمنا،ًكمفًثـًيككفًحرامن

ًع ًيترتب ًالزكاج ًاف ًكما ًالصغيرة، ًبمصمحة ًاإلضرار ًمف ًبدنيةًفيو ًالتزامات ميو
ًكالفتاهً ًبالتزاماتيا، ًالكفاء ًعمى ًقادرنا ًبيا ًالقائـ ًيككف ًاف ًتقتضي ًكنفسية كصحية
الصغيرةًالًتستطيعًمفًالنكاحيًالصحيةًأكًالبدنيةًأكًالنفسيةًأفًتقكـًبيا،ًكيككفً
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تحميمياًبالتزاماتًعقدًالًتستطيعًالقياـًبكاجبياًفيوًتكميفناًبماًالًيطاؽ،ًكىكًمحظكرً
ٍسعىيىا﴿ًالًيًالتشريعًاإلسبلميًكلقكؿًاًتعالى:ًف ًكي ًالمَّويًنىٍفسناًًإالَّ ،ًكقكلوً(ُ)﴾ييكىمِّؼي

ً﴿ًًكتعالى:ً رىجو ًًفيًالدِّيًفًًمٍفًحى ـٍ ًعميكي عىؿى ـيً﴿ً،ًكقكلوًتعالى:ً(ِ)﴾ جمىاًجى ًالمَّويًًبكي ييًريدي
ًاٍلعيٍسرًى ـي ًييًريديًًبكي ًكىالى  .(ّ)﴾اليٍسرى

يرةًيحرمياًمفًحقكقياًكإنسافًفيًمستيؿًحياتوًلوًحقكؽًكماًأفًزكاجًالصغ
ًإلىً ًيؤدم ًتصرؼ ًكؿ ًإف ًالصحيح ًكالنفسي ًالبدني ًكالتككيف ًكالترفيو ًالتعميـ منيا
ً،ًألفًماً ًشرعنا حرمافًاإلنسافًمفًحقكقوًأكًمفًأحدًتمؾًالحقكؽ،ًيككفًمحظكرنا

ًيكصؿًإلىًالحراـًيككفًحرامناًكفقناًلماًقررهًالفقياء.
اًيسكغًفيًتبريرًىذاًالنكعًمفًالزكاجًماًيقاؿًمفًأفًفيوًاقتداءًبزكاجًكليسًمم

كدخؿًبياًً-كماًيرددكفً-،ًحيثًتزكجيا-رضيًاًعنياً-بالسيدةًعائشةًالنبيً
ً ًالنبي ًبزكاج ًيتعمؽ ًما ًألف ًخاطئ ًاالستدالؿ ًذلؾ ًفإف ًسنيف، ًتسع ًابنة ًكىي

ًاالقتداءًبيا،ًكخصكصياتًحياتو،ًمفًقضاياًالمجتمعًالتيًالًتعـ،ًكم فًثـًالًيمـز
مصمحةًراجحةًتبررًاإلقداـًعميوًمعًحظرهًً-كفيًكقتوً-كربماًكافًفيًىذاًالزكاج

لمخالفتوًلمضكابطًالشرعيةًالمتعمقةًبالتراضيًكالتكميؼًبماًالًيطاؽ،ًثـًاستبافًفيً
ًعمىً ًفيو ًالمفسدة ًلغمبة ًكالعقابًعميو ًيستكجبًمنعو ًالمضارًما ًمف ًفيو ًأف أيامنا

ًمفًالمص ًإليو ًيؤدل ًكما ًمآالتيا، ًبحسب ًتتغير ًالشرعية ًاألحكاـ ًأف ًكمعمكـ محة،
ذاًأدلًاألمرًإلىًمفسدة،ًفإنوًيتعيفًمنعوًألفًالفاسدًالًيؤدلً مفسدةًأكًمصمحة،ًكا 

ًإلىًأمرًصحيح.
ً،ً ًسائغنا كحيثًكافًزكاجًالقاصراتًمحظكرنا،ًكافًالعقابًعميوًبالتعزيزًأمران

ًككاقعًالحياة.كلوًماًيبررهًفيًشرعًاً
ً
ً
 

                                                           
ً(ًاآليةًاألخيرةًمفًسكرةًالبقرة. ُ
ًمفًسكرةًالحج.ًٖٕ(ًًاآليةًِ
ًمفًسكرةًالبقرة.ًًُٖٓ(ًاآليةًًّ
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 التجار بالمرأة: .ٕ
ًلممتعةًكتمكيفًالغيرًمفًاالستمتاعًبياً ًيعنىًاالستيبلءًعمييا االتجارًبالمرأة
كىكًيعتبرًمفًأخٌسًأنكاعًالعنؼًالذمًيمارسًضدىا،ًكىكًأخطرًمفًالزكاجًالقسرمً

ًفيًإىدارًإرادةًالمرأةًكالزجًبياًإلىًالتيمكةًاالجتماعيةًباسـًالزكاج.
ًتباعًكتشترمًًكاالتجار ًإلىًسمعة ًالمرأة ًكيحكؿ ًكالكرامة، ًاإلرادة ًييدر بالمرأة

ًتؤدمًإلىًالتعدمًعمىًحؽًاًفيًخمؽً ًاالستمتاع.ًكجريمةًاالتجارًبالمرأة لمجرد
منذًً-المرأةًكمنازعتوًفيًأحدًمخمكقاتو،ًكىكًيعدًنكعناًمفًاإلفسادًفيًاألرض،ًكتقع

ىياًأثر،ًألفًاإلنسافًالًيدخؿًتحتًاليدًفبلًباطمةًالًيترتبًعمً-بدايةًالتفكيرًفييا
يممؾًبالعقد،ًكالًبأمًسببًدكنوًكالسبىًكاألسرًأكًالخطؼًأكًغيرًذلؾًمفًكسائؿً

ًاالستيبلءًعمىًالمرأة.
 التمييز المبني عمى النوع: .ٖ

كمفًالممارساتًالتيًتمثؿًعنفناًضدًالمرأة،ًالتمييزًبينياًكبيفًالرجؿًبحسبً
تخمؽًنفسياًامرأةًبإرادتيا،ًكماًأفًالرجؿًلـًيخمؽًنفسوًرجبلنًالنكعًمعًأفًالمرأةًلـً

اًبالتساكمًكالعدؿً ًالنحكًليكمؿًبعضيـًبعضن بإرادتو،ًبؿًخمقيماًاًتعإلىًعمىًىذا
ًبينيماً ًاالجتماعي ًكالدكر ًالخمقة ًاختبلؼًفي ًثمة ًكاف ذا ًكا  ًكالظمـ، كليسًبالتمييز

ًالعاطف ًكالحيضًكالنفاسًكغمبة ًكالكالدة ًتمؾًكالحمؿ ًحكـ ًبٌيف ًقد ًا ًفإف ًلدييا، ة
ًفيًالتعميـًكًالكظائؼًبؿًيجبًأفًيتـً ًأفًيتميزًالرجؿًعمييا، األمكرًكليسًمنيا
التعامؿًبينيماًعمىًأساسًالمساكاةًكليسًعمىًأساسًالتمييز،ًكألفًالحؽًفيًالتعميـً

ةًالذىنيةًكتكليًالكظائؼًالعامةًمبناهًعمىًالكفاءةًالقائمةًعمىًالتفكؽًالعمميًكالممك
ًقدًتككفًأحدًمفًالرجؿًفييماًكأكثرًمنوًذكاءًككعينا،ًكصدؽًاً الحاضرة،ًكالمرأة

ٍيرناًكىًثيرناًًجييٍؤًتيًاٍلًحٍكمىةىًمىٍفًيىشىاءيًً﴿العظيـًفيًقكلو:ً ًخى ًأيكًتيى ًاٍلًحٍكمىةىًفىقىٍد مىٍفًييٍؤتى ًًكى
ذاًكافًاًيكتيًالحكمةًمفًيشاء،ًفإفًذلؾًالًيمنعًً(ُ)﴾ مفًأفًيككفًحظًالمرأةًكا 

مفًتمؾًالحكمةًمساكيناًلمرجؿًأكًأكثرًمنو،ًكفيًالحاالتًالتيًتساكيوًفيياًتككفًندناً
ًفيًذلؾًكمثؿً ًمثميا ًكانتًأكثرًمنوًتككفًأكلىًبالحؽ، ذا لوًفيًحقكؽًالكظيفةًكا 
ًالمجتمعًمفًخبرةًإضافيةًكتفكيرًثاقبً ًقدًيحـر ًالمبدأ حالو،ًكألفًالخركجًعفًىذا

                                                           
ًمفًسكرةًالبقرة.ًِٗٔيةً(ًاآل ُ
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ًأف ًتمؾًًيمكف ًفي ًالرجؿ ًمع ًمساكاتيا ًإلى ًالمصير ًيككف ًثـ ًكمف ًالمرأة، ًبو تقكـ
 الحقكؽًمؤديناًلمصمحتيماًمعنا،ًكلمصمحةًالمجتمعًعمىًكجوًالعمكـ.

ًالعنف ضد المرأة في حال النزاع المسمح: .ٗ
إفًأشدًماًيككفًالعنؼًضدًالمرأةًفيًكقتًالحركب،ًكفيًحاؿًالنزاعًالمسمح،ً

ًالتيًتحميًحقكؽًاألفرادًذلؾًأفًالطرفيفًالمتناًز عيفًالًيعترقافًبأسسًالمشركعية
ًكجكدً ًمف ًييكف ًإجراء ًيعد ًالمشركعية ًتمؾ ًإىدار ًأف ًكيعتبراف ًطرؼ، ًكؿ لدل
ًليـً ًيبؽ ًكلـ ًقكة، ًليـ ًيعد ًلـ ًأعداءىـ ًبأف ًمبكرنا ا ًارتياحن ًلدييـ ًكيعطي خصكميـ

ًقانكف.
ًماًكالقانكفًفيًأمًبمدًىكًالذمًيحميًحقكؽًاألفرادًكحرياتيـً ًفإذا ككرامتيـ

ًكحمؿًالناسً ًبو، تياكلًذلؾًالقانكفًكتعطمتًالمؤسساتًالتيًتكفؿًتطبيقوًكاإللزاـ
ًىذاً ًلخصكـ ا ًمستباحن ًحمى ًاألفراد ًأصبحتًحرمات ًاحترامو، ًعمى ًالمنظمة بالقكة

ًالبمد.
ىدفناًمقصكدناًلمخصكـًعندًالنزاعًالمسمح،ًفإذاًماًً-كالًتزاؿً-كقدًكانتًالمرأة

عمىًمساحةًمفًارضًخصموًاتجوًقصدناًإلىًالنساءًفيأخذىفًسباياًسيطرًالخصـً
لممتعةًالمباشرةًأكًالفداءًنظيرًمقابؿًيكافئًحرمتيفًكقدسيةًأعراضيفًعندًاىمييفً

ًكذكييف.
ًآدابً ًعمىًصياغة ًيقكـ ًالمسمح ًالنزاع ًعند ًالمرأة ًفيًحماية كمنيجًاإلسبلـ

ًبيف ًالمسمح ًالصراع ًعف ًالمرأة ًيخرج ًبما ًعميياًًالمكاجيات ًيكجب ًفمـ الطرفيف،
ًقررًالفقياءًأفًالمرأةًالجيادًعمييا،ًكحيثًكانتً الدخكؿًفيًالصراعًابتداء،ًكليذا
المرأةًخارجةًعفًنطاؽًالصراعًالًيككفًمفًالمشركعًقتمياًأكًالتعدلًعمىًحرماتً
ًبكجكدًالتعدلًمفًالخصـ،ًكلقكؿً حياتيا،ًألفًالمكاجيةًالمسمحةًفيًاإلسبلـًمقيدة

ًتىٍعتىديكاً﴿ًعالى:ًاًت ًكىالى ـٍ ًييقىاًتميكنىكي قىاًتميكاًًفيًسىًبيًؿًالمًَّوًالًَّذيفى كىيًليستًطرفناًً(ُ)﴾ جكى
ًأذلًالقتاؿً ًالنييًعفًامتداد ًضمفًمفًشمميـ ًقصدنا ًجاءتًالمرأة ًكقد فيًالقتاؿ،

،ًكً(ِ)أة":ً"ًانطمقكاًباسـًا،ًالتقتمكاًشيخاًفانياًكالًطفبلًكالًامًرإلييـًبقكؿًالنبىً
                                                           

ًمفًسكرةًالبقرة.ًًَُٗ(ًًاآليةًُ
ً.ًِْٔصًً-ٕجً-كطارًلمشككانينيؿًاألً(ًِ
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امرأةًمقتكلةًفيًإحدلًالمكاجيات،ًقاؿ:ً"ًماًكافًليذهًلتقاتؿ،ًكنيىًًلماًرألًالنبىً
ً.(ُ)عفًقتؿًالذريةًمفًالنساءًكاألطفاؿ"،ًكانعقدًإجماعًعمماءًاألمةًعمىًذلؾ

ًيككفًإقحامياً كحيثًكافًاالشتراؾًفيًالقتاؿًغيرًكاجبًابتداءًعمىًالمرأة،
اًلنفسياًبماًلـًيمزمياًالشارعًبو،ًكتككفًفيوًمعًالمقاتميفًتطرفناًف لزامن يًفيـًالديف،ًكا 

كمفًييمقيًبنفسوًفيًالتيمكةًدكفًسببًشرعي،ًكدكفًدليؿًصحيحًيبررلياًذلؾ،ًكماً
يفعموًنساءً)داعش(ًكًأمثاليفًمفًىذاًالقبيؿًالمخالؼًلشرعًا.ًحيثًفرضفًعمىً

ًلـًيفرضًاًعمييف،ًكىذاًشططًفيًالديفًًك تطرؼًفيًفيمو،ًكانحراؼًأنفسيفًما
ًفيًالعمؿًبأحكامو.

ً
 ثانًيا:  الممارسات التي تمثل عنًفا عمى بدن المرأة وحرمة أنوثتيا:

 ختان اإلناث: .ٔ
أخطرًماًفيًختافًاإلناث،ًأكًكماًيسمىً)خفاضًاألنثى(،ًأنوًجريمةًتمارسً

تماعيةًباسـًالديفًضدًاألنثىًكتسببًلياًعاىةًمستديمةًتؤدمًإلىًإفسادًحياتياًاالج
التيًاختصًاًبياًاألنثىًلتككفًً كفشمياًكزكجة،ًكمفًثـًتعطيؿًالخصائصًاإلليية

نجابًنسؿًيقكـًبماًقصدًإليوً أمناًتحقؽًمعًالزكجًمقصكدًاًمفًخمؽًاإلنساف،ًكا 
الخالؽًالحكيـًمفًاستمرارًتعاقبًاألجياؿ،ًكاستخبلؼًاألبناءًلآلباءًكالخمؼًلمسمؼ،ً

 ىًيكـًالديف.فيستمرًبذلؾًالخيرًإل
كمنذًً-كمفًثـًكافًالختافًجريمةًتفكتًعمىًاًمقصكدهًحيفًجعؿًاإلنساف

خميفة،ًفنفسدًعمىًالفتاةًمكطفًالتناسؿًمنيا،ًكينفرىاًمفًالزكاجًالذمًً-بدايةًخمقو
جعموًاًضركرةًحياتيةًيتكقؼًعميياًاألنسًاالجتماعيًكالتكاصؿًاإلنسانيًبالنسبً

ً ًأف ًعجب ًكمف ًرسالةًكالمصاىرة، ًكتفسد ًالديف ًمقصكد ًتفكت ًالتي ًالجريمة ىذه
اًفيًأدلةًتنسبًإلىًالديفًمعًماًثبتً اإلنسافًفيًالحياة،ًتمارسًباسـًالديف،ًكتمسحن

ًدًبو،ًعتًىلدمًالفقياءًالمحققيفًكالعمماءًالفاىميف،ًمفًأفًختافًاألنثىًلـًيردًفيوًدليؿًيًي
ً

ًيًي ًخبر ًالختاف ًليسًفي "ً ًالمنذر: ًابف ًإلرجًىقاؿ ًيًيع ًدليؿ ًكال ًكالًسنعتًىيو، ًعميو ًةمد
                                                           

ً.ِْٕصًً-ٕجً-السابؽ(ًالمرجعً ُ
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.ًبؿًإفًاألخبارًالتيًاستندًإليياًالقائمكفًبمشركعيتوًكمياًضعيفةًكالًتقكـًبياً(ُ)بع"تىًتًي
ًحجة.

ًأدلةً ًعمى ًالمبنية ًالراسخة ًباألصكؿ ًالضعيفة ًاألحاديث ًتمؾ ًقكرنت ًما ذا كا 
ً ًقكة ًأماـ ًتتياكل ًأف ًتمبث ًال ًفإنيا ًداللتيا، ًكفي ًثبكتيا ًفي ًاألصكؿًمتيقنة تمؾ

يقينناًفيًحجةًالكداع،ًكفيًخطبتوًالشييرةًمفًًالراسخة،ًكمنياًماًثبتًعفًالنبيً
ًكؿً ًيككف ًالتحريـ ًالدماء ًفي ًاألصؿ ًكاف ذا ًكا  ًكاألعراضًكاألمكاؿ، ًالدماء تحريـ
مساسًبالبدفًدكفًتحصيؿًمصمحةًتتساكلًمعًىذاًاألصؿًفيًالمنزلةًكالتيقف،ًغيرً

ً ًكتمثؿًعبثنا ًكردًمفًجائزةًشرعنا ًاألنثىًكلعؿًما ًلحياة فسادنا ًالبدفًاآلدميًكا  بحرمة
ًيدؿً ًاإلطارًالمحدكد،ًكيككفًما ًبيذا اآلثارًأكًاألحاديثًالتيًتتعمؽًبالختافًمقيدة
ًعمىً ًالبقاء ًأرجحًمف ًلمصمحة ًالعبلجيًتحصيبلن ًكمثؿًحاالتًالتدخؿ ًمثمو عميو،

بطًالتيًتتقيدًبيا،ًكمفًاألصؿًكىكًالحظرًفييًالًتجكزًإالًعندًالضركرةًكبالضكا
خضاعًجميعًالفتياتًلوًتطرفناًفىًفيـًالديفً ثـًيككفًإطبلؽًالقكؿًبسنيتوًاكًجكازهًكا 

ًكشططناًفىًالتعامؿًمعًأدلةًالشرعًالحكيـ.
 التحرش الجنسي بالمرأة: .ٕ

كىكًيعنىً:ًتعرضًشخصًآلخرًبنظرًأكًقكؿًأكًفعؿًبقصدًشيكةًمحرمةً
ًكالتحرشًا ًمباشرة، ًغير ًأك ًإلىًمباشرة ًكمدخؿ ًبذاتيا، ًقائمة ًجريمة ًبالمرأة لجنسي

سمسمةًمفًالجرائـًالتيًتنتييًبالتعدمًعمىًبدفًاألنثىًكانتياؾًحرمةًأنكثتيا،ًكابتذاؿً
ًكرامتياً ًعمى ًكيجنى ًالمرأة ًعمى ا ًخالصن ًتعدينا ًيمثؿ ًأف ًيمكف ًأنو ًكما عرضيا،

 كعرضياًدكفًإرادةًمنيا.
ًم ًتعامؿ ًأنو ًاإلسبلـ ًحكمة ًمف ًكاف ًفيًكلذلؾ ًالمتسمسمة ًالجريمة ًتمؾ ع

ًكبرياتً ًكحتىًنياية ًالتفكيرًفييا، ًمفًمبتدأ ًكيمنعًخطرىا ًيحاصرىا ًبما مخاطرىا،
ًفجعؿًلكؿًمرحمةًمفًتمؾًالمراحؿًسياسةًعقابيةًتبلئـً المخاطرًالتيًتنتييًإلييا.

ًالجريمة ًتمؾ ًفي ًالتطكر ًكتكاكب ًكسائؿًً-الكاقع، ًعبر ًمنيا ًيظير ًما كتستكعب
ًديثة،ًبؿًكبماًتتطكرًإليوًتمؾًالكسائؿًكغيرىا.االتصاؿًالح

                                                           
ً.ُُّصً-ُجً-(ًنيؿًاألكطارًلمشككاني ُ
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ً﴿ً:ًكيدرؾًىذاًالمعنىًمفًيتأمؿًقكلوًاً ًًبًوًًعٍمـه ًلىؾى اًلىٍيسى ًمى ًتىٍقؼي ًًجكىالى ًإفَّ
ٍنويًمىٍسئيكالًن ًعى ًكىافى ًأيكلىًَٰئؾى ًكىاٍلفيؤىادىًكيؿُّ رى ً﴿ً:ً،ًكقكلوً(ُ)﴾السٍَّمعىًكىاٍلبىصى اًيىٍمًفظيًًمٍفًقىٍكؿو مى

ًتيدًهًإالًَّ ًعى ًقيبه :ًقاؿ:ً"ًالمسمـًمفًسمـًالناسًمفًلسانوً.ًكبماًكردًانوًً(ِ)﴾ًلىدىٍيًوًرى
،ً(ْ)مفًيضمفًليًماًبيفًلحييوًكماًبيفًرجميوًأضمفًلوًالجنة":ً"ً،ًكقكلوً(ّ)كيده"

قاؿ:ًقمت:ًياًرسكؿًاًماًأخكؼًماًتخاؼًعمىً:ً"ًكبماًكردًأفًرجبلنًسأؿًالنبيً
ًنفسو، ًبمساف ًىذا"ًفأخذ ًقاؿ: ًكتابًا(ٓ)ثـ ًمف ًكثيرة ًالمعنى ًىذا ًفي ًكاألدلة ،-ً

،ًكىىًفيًجممتياًتستحثًفيًاإلنسافًجكانبًاإلنسانيةًكتميموًكسنوًنبيوًً-تعالى
القكةًالتيًيقدرًبياًعمىًأفًيحكـًلسانوًكيسيطرًعمىًجكارحو،ًفبلًيشرعًفيًأكلىً

ًخطكاتًجريمةًالتحرشًالجنسي.
ائؿًالمانعةًمفًاقتحاـًحمىًالجريمة،ًيككفًالردعًالعقابيًفإذاًلـًتفمحًتمؾًالكس

تمثؿًعددناًً-فيًمجممياً-،ًكالجريمةبديبلنًلمفًلـًيردهًالتخكيؼًمفًغضبًاً
ًعمىً ًمنيا ًيقع ًبحسبًما ًكنكعو ًالعقابًعمييا ًمقدار ًيتطكر ًالتعزيرية ًالجرائـ مف

ًا ًمفًنظاـ ًكلعؿًفيًالتشريعاتًالمستمدة لتعزيرًفيًالتشريعًشرؼًالضحيةًكبدنيا،
-اإلسبلميًماًيرتقيًبالسياسةًالعقابيةًلتمؾًالجريمةًالنكراءًإلىًماًيقطعًدابرىا،ًأكً

يقمؿًمفًكقكعيا،ًأكًيحدًمفًمقدارًالخطرًفييا،ًكليذاًجاءًفيًاألثرًً-عمىًاألقؿ
ًالتيً ًالتشريعية ًكلعؿًفيًتمؾًالسياسة ،ً ًبالقرآف( ًالًيزع ًبالسمطافًما )إفًاًيزع

ًلياًتعالج ًالحمكؿ ًكتضع ًالقضية ًكآجبلًنً-جكانبًتمؾ ًنجاحًً-عاجبلن ًعمى ًيدؿ ما
سياسةًاإلسبلـًفيًعبلجًمشكبلتًالتيًتمثؿًخطرناًعمىًاإلنسافًعمكمنا،ًكعمىًالمرأةً

ًعمىًكجوًالخصكص،ًكفيًكؿًزمافًكمكاف،ًىذاًكباًالتكفيؽ.
 
 

                                                           
ًمفًسكرةًاإلسراء.ًّٔ(ًاآليةًُ
ًمفًسكرةًؽ.ًُٖ(ًاآليةًِ
ً.َُِٓرقـًً-رياضًالصالحيفً-النككمً-(ًمتفؽًعمىوّ
ً.ُُِٓرقـً-(ًالمرجعًنفسوْ
ً.ُِٓٓرقـً-(ًالمرجعًنفسوٓ
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 المبحث الثالث
 حقوق المرأة في اإلسالم

 
 مقدمة :

ًمرآ ًكبقدرًالمرأة ًكريقٌيو، ًكتىطٌكره ًتقٌدمو ًمدل ًتىعكس ًالتي ًفيي ًالمجتمع، ة
ًبتعم ًكاالىتماـ ًكميسانىدتيا قكًقيا ًلحي ًالميجتمع قكؽيًيمراعاة ًفحي ًبأجياًلو؛ ًارتقاؤه ًيىككفي ميا

ًبؿًقضٌيةهًكطنٌيةهًترتىبطًبمختمؼًالمجاالتًالفكرٌية،ً ًإنسانٌيةو المرأةًليستًميجٌردًقضٌيةو
ً.صاديةكالسياسٌية،ًكاالقت

ًالنصؼً ًكتنشئة ًتربية ًعف ًالمسئكلة ًكىي ًالمجتمع، ًنصؼ ًتشكؿ فالمرأة
ًكمو؛ً ًالمجتمع ًبحقكؽ ًاىتماما ًيمثؿ ًإنما ًكحقكقيا ًبقضاياىا ًكاالىتماـ ً اآلخر،
ًعمىً ًالمرأة ًكحصكؿ ًالمجتمع، ًرفاىية ًإلى ًيؤدم ًكرفاىيتيا ًالمرأة ًبمكانة كاالىتماـ

ًكغيرى ًتعميمية، ًسياسية، ً)اجتماعية، ًالمرأةًحقكقيا ًدخكؿ ًطريؽ ًفي ًخطكة ًيمثؿ ا(
عالـًالحداثةًكالمشاركةًفيًالتنميةًكفيًاتخاذًالقرار،ًمماًيجعؿًالنساءًقكةًأساسيةًفيً

ًالتنمية.
ً

 مكانة المرأة في اإلسالم: 
ًحتىًسميتً ًالقرآف، ًمفًسكر ًالكثير ًفي ًالمرأة ًبشئكف ًالكريـ ًالقرآف ًعني لقد

فًدؿًبالنساء،ًكعرفتًسكرةًأخرلًبًهإحدلًسكًر النساءًالصغرلًكىيًسكرةًالطبلؽ،ًكا 
ًيدؿًعمىًمكانةًالمرأةًفيًاإلسبلـ،ًكأنياًمكانةًلـًتحظًالمرأةً ىذاًعمىًشيءًفإنما
ًتطكرًإنسانيًعمىًمرً ًإنسانيًأك ًبؿًكالًفيًأمًمجتمع ًأخرل، ًفيًشريعة بمثميا

ًالعصكر،ًكسكؼًنعرضًفيماًيميًحقكؽًالمرأةًكماًأقرتياًشريعةًاإلسبلـ:
ً
ً
ً
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 ق المرأة فى اإلسالم:حقو
ًبكؿًجكانبًالحياةً ًتتصؿ ًلمنساء ًحقكقان ًالمطيرة ًكالسنة ًالكريـ ًالقرآف قرر

ًككؿًمراحؿًعمرىاًكمفًىذهًالحقكؽًماًيمى:
 حقوق المساواة بين المرأة والرجل: -ٔ

ًمعًالرجؿًفيًالحقكؽًكالكاجباتًعمىًأساسًالعدؿً،ً ساكلًاإلسبلـ المرأة
ةًبيفًالرجؿًكالمرأة،ًفاإلسبلـًلـًيسكًبيفًالرجؿًكالمرأةًالذلًيراعىًاالختبلفاتًالفطري

ًمطمقة،ً ًبصكرة ًالفركؽًبينيما ًالمطالبكفًبانعداـ ًكتمؾًالتيًينادمًبيا تسكيةًمطمقة
ًلؤلمـًالمتحدةًفيً حيثًجاءًفيًاتفاقيةًالقضاءًعمىًكؿًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأة

ً "ً ًنصو: ًما ًالثانيًمنيا الرجل والمرأة يتطمب إحداث إن تحقيق المساواة بين البند
"،ًكالقكؿًًتغير في الدور التقميدي لمرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة

بذلؾًفيوًتجاكزًلطبيعةًكؿًمفًالرجؿًكالمرأة،ًكماًاستكفًفيًىذهًالطبيعةًالمتغايرةً
فًتساكياًفيًاإلنسانية.  مفًالخصائص،ًكالكظائؼًالعضكيةًكالنفسية،ًكا 

اؼًبكجكدًالفكارؽًبيفًالرجؿًكالمرأةًالًيعنيًتفضيؿًجنسًعمىًآخر،ًإفًاالعتًر
كلكنوًاعتراؼًبأمرًكاقع،ًفكبلىماًمفًنفسًكاحدة،ًكالًيتميزًبعضيماًعفًبعض،ًبؿً

ً ًكالكالية ًالرعاية ًفي ًاآلخر ًعف ًمسئكؿ ًمنيما َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم ) كؿ
ًً-،ًفاً(ُ)(ًً.... جَأْوِلَياُء َبْعٍض  ًكجؿَّ خمؽًالرجؿًكالمرأةًمختمفيفًفيًالخمقةًً-عزَّ

،ًكلكنيماًمتكامبلفً،ًيفتقرًكؿًمنيماًلماًعندًاآلخرًمفًمميزاتًكخصائص،ًحتىً
يتحقؽًالسكفًكالمكدة،ًكحتىًيستطيعاًأداءًالميمةًالمنكطةًبيما،ًكىيًإعمارًاألرضً

ةًككنية،ًحيثًتختمؼًعناصرًالككفًكعبادةًاًسبحانوًكتعالى،ًكالتمايزًكالتكامؿًسن
)َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم كتتكامؿًنحكًأداءًكؿًمنياًكظيفتوًفيًتنكعًفريدً

ًلحديثًرسكؿًاً(ِ)( ٜٗ((َتَذكَُّرونَ  ًالرجؿًكالمرأة ًبيف ًالمساكاة ًفاألصؿ .ًًإنما"
ً ًيثبتًمفًحكـًبأسمكبًالحصر،ًكبناءًعً(ّ)النساءًشقائؽًالرجاؿ" مىًذلؾًفكؿًما

ًبأحدىماً ًاختصاصو ًبينتًالنصكصًالشرعية ًإالًما ًلممرأة، ًتماما لمرجؿًيثبتًمثمو
 دكفًاآلخر،ًفالمرأةًتتساكلًمعًالرجؿًفيًأمكرًكثيرة،ًمنيا:

                                                           
 .41( سورة التوبة، من اآلية  1
 .49(  سىسة انزاسَبث ، اَِت  2
 113، انتشيزي 236سٍُ أبى داود، كتبة انطهبسة، حذَث سقى  (  3
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 التساوي في أصل الخمق  (أ 
ًكقدً ًلممجتمع، ًكنكاة ًخمية ًليككنا ًكأعدىما ًنفسًكاحدة، ًمف ًكالرجؿ ًالمرأة ًا خمؽ

ًجاء :ً ًمنيا ًالمعنى ًبيذا ًعديدة ًقرآنية ًآيات )َيا ت
رِ  ِمْنُيَما َوَبثَّ  َزْوَجَيا ِمْنَيا َوَخَمقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأيَُّيا
َكاَن عميُكْم  المَّوَ  ِإنَّ  ج مَ َواأْلَْرَحا ِبوِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي المَّوَ  َواتَُّقوا ج َوِنَساءً    َكِثيرًا َجاًل 
)ُىَو الَِّذي َخَمَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَيا كًفيًسكرةًاألعراؼًًً(ُ)(﴾ٔ﴿ َرِقيًبا

ً.(ِ)ًً(ٜٛٔ)) َزْوَجَيا .....
كاالختبلؼًبينياًكبيفًالرجؿًفيًالتككيفًالعضكمًكالنفسي،ًالختبلؼًالمسئكليةًالتيًً

ً ًمنيما ًكؿ ًالطبيعةًلياىنيِّئ ًبيذه ًإال ًالدنيا ًأمر ًيستقيـ ًكال ًاآلخر ًيكمؿ ًفكبلىما ،
ً،ًكىذاًالتداخؿًالكثيؽ.المزدكجة

 المساواة في حرمة الدم وحق الحياة : (ب 
ًلكؿًمفً ًاإلسبلـ ًقرره ًكليذا ًأنكاعًالحقكؽًفىًاإلسبلـ ًمفًأعظـ يعتبرًحؽًالحياة

رعايةًماًيكفؿًلوًالحمايةًالرجؿًكالمرأةًبدرجةًسكاءًًكأكجبًبوًمفًكسائؿًالحفظًكال
ًاإلسبلـًًفعؿًأكلئؾًالذيفًكانكاًييددكفًحؽًحياةًاألنثى،ًكيدفنكنياًحيةً كالبقاءًكقدًذـٌ
ًمنوً ًلمحذر ًالكريـ ًالقرآف ًكحكاه ًالجاىمية ًفى ًالعربًيفعمكنو ًكاف ًكما ًمكلدىا، عند

ذا ُبشَِّر َأَحُدُىْم ِباأْلُْنثى َظلَّ َوْجُيوُ كمنعو،ًكقاؿًتعالى:ً ( ُٛ٘مْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم ) )َواِ 
َيَتوارى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشَِّر ِبِو َأُيْمِسُكُو َعمى ُىوٍن َأْم َيُدسُُّو ِفي التُّراِب َأل 

ً.ً(ّ)ً(ٜ٘(( ساء ما َيْحُكُمونَ 
ً

 مساواة المرأة والرجل في التكميف والجزاء : (ج 
:ًإفًمسئكليةًالمرأةًمسئكليةًخاصةًمستقمةً ًكجؿى عفًالرجؿ،ًيقكؿًاًعزَّ

ُ  َضَزةَ )   ِهيْ  َعْجَذْييِ  جَْحثَ  بًَحَبـــــــكَ     لُىط   َواْهَزأَتَ  ًُىح   اْهَزأَتَ  َكفَُزوا لِلَِّذييَ  َهثًََل  ّللاَّ

                                                           
 .1سىسة انُسبء، اَِت  (  1
 .189سىسة اْلعشاف، يٍ اَِت  (  2
 .59، 58 سىسة انُحم، اَِتبٌ (  3
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ٌُْهَوب يُْغٌِيَب فَلَنْ  فََخبًَحَبهَُوب َصبلَِحْييِ  بِدًَبــــِعجَ  ِ  ِهيَ  َع َهَع  برَ ـــــالٌَّ  ْدُخََل ا لَ ــــَوقِي َشْيئًب ّللاَّ

الياًكالًيؤثرًعميياًػػػػػػػرأةًمسئكلةًأماـًاًعفًأعمػػػػػػػػ،ًفالم(ُ)ً﴾(ٓٔ﴿ الذَّاِخلِييَ 
ادًزكجياًأكًصبلحو،ًفمسئكليتياًمستقمةًفيماًيتعمؽًبكاجباتياًأماـًاًعزًػػػػػػػػػػػفس

ةًكالرجؿًكأنيماًفيًنظاـًكجؿ،ًكالقرآفًالكريـًيرسـًصكرةًكاممةًلممساكاةًبيفًالمرأ
اإلسبلـًمفًحيثًالمسئكليةًكالجزاءًسكاء،ًفيقكؿًسبحانوًكتعالى:ًً

اِدِقيَوالّصـَـــ  َواْلَقاِنتَاتِ  َواْلَقـــــــــــاِنِتينَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْلُمْؤِمِنينَ  َواْلُمْسِمَماتِ  اْلُمْسِمِمينَ  ِإنَّ )
اِدقَ  نَ  ـِـــ َواْلُمَتَصدِّق َعاتِ ــــــــــاشِ ــــَواْلخَ  اِشِعينَ ــــَواْلخَ  اِبرَاِت ــــَوالصَّ  ِبِرينَ اــــــَوالصَّ  اِت ـــــَوالصَّ
َقــــا ينَ  اِئِمينَ  تِ تَواْلُمَتَصدِّ اِئَماتِ  َوالصَّ َوالذَّا َواْلَحاِفَظاتِ  ُروَجُيمْ ــــُـــ ف َواْلَحــــــاِفِظينَ  َوالصَّ

 .ً(ِ)ً﴾(ٖ٘﴿ َعِظيًما َوَأْجرًا َمْغِفَرةً  َلُيمْ  المَّوُ  َأَعدَّ  اِكرَاِت َوالذَّ  َكِثيرًا المَّوَ  ِكِرينَ 
ًًالمساواة في الذمة المالية وحق التممك والتصرف: (دً
ًمعًًً ًمتساكية ًفيي ًكشرائيا، ًكبيعيا ًماليا ًفي ًكالتصرؼ ًالتممؾ ًحؽ لممرأة

 الرجؿًفيًكماؿًأىميتيا،ًفمياًحؽًمباشرةًعقكدًالمعامبلت.ً
ًذمة ًبغيرًرضاىاًًًكألفًليا ًشيئان ًمفًأمكاليا ًفبلًيحؽًلمرجؿًأفًيأخذ ًمستقمة مالية

ًتعالى:ً لقكلو
لَ  َما َتَتَمنَّْوا َوَل ) اْكَتَسُبو  ِممَّا َنِصيبٌ  الِ ـــــــــــِلمرِّجَ  ج ضٍ ـــــــَبعْ  َعَمىَٰ  َبْعَضُكمْ  ِبوِ  وُ ــــــــالمَّ  َفضَّ
ً(ّ)ً(﴾ٕٖ.....﴿ اْكَتَسْبنَ  ِممَّا َنِصيبٌ  َوِلمنَِّساءِ    ا ًالزكجًً ًالزكاج ًيعطيًعقد ًكال ،

ًالحؽًفيًأفًيتدخؿًفيًتصرفاتًزكجتوًالمالية.
ًًًًًًًًًًًحق المرأة في الميراث:    -ِ

قررًاإلسبلـًحؽًالمرأةًفيًالميراثًبعدًأفًكانتًمحركمةًمنوًفيًالجاىمية،ًًً
ًكذلؾًفيًقكؿًاًتعالى:ًً

اْلَواِلَدا َتَركَ  اـــــِممَّ  َنِصيبٌ  اءِ ــــــــَوِلمنِّسَ  َرُبونَ ـــــْـــ َواأْلَق اْلَواِلَدانِ  كَ َترَ  ِممَّا َنِصيبٌ  الِ ـــــ)لمرِّجَ 
ً.(4)ً﴾(َٚواأْلَْقَرُبوَن... ﴿ نِ 

                                                           
 .11سىسة انتحشَى، اَِت  (  1
 .35سىسة اْلحضاة، اَِت (   2
 .  32سىسة انُسبء، يٍ اَِت(  3
 .7سىسة انُسبء، يٍ اَِت (  4
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ًالشرعًًً ًيكجب ًالذم ًالمالي ًالعبء ًإلى ًيرجع ًالميراث ًفى ًالحؽ كاختبلؼ
لمعيارًالذمًيثمرًتفاكتاًاإلسبلميًعمىًالكارثًتحممو،ًكالقياـًبوًتجاهًاآلخريف،ًكىكًا

ًانتقاصًلحقيا،ً ًلؤلنثىًأك ًتفاكتًالًيفضيًإلىًأمًظمـ ًلكنو بيفًالذكرًكاألنثى..
فالمرأةًليستًمكمفةًباإلنفاؽًعمىًنفسياًكالًعمىًغيرىا،ًكمعًذلؾًفيناؾًحاالتًكثيرةً
مفًالمكاريثًيمكفًأفًترثًالمرأةًمثؿًالرجؿًأكًأكثرًمنو،ًكحاالتًأخرلًترثًفيياً

ً الرجؿ.دكفً
 حق المرأة في الصداق ووجوب اإلنفاق عمييا: -ٖ

ًتعالىًًً ًا ًقاؿ ًكحدىا، ًالمرأة ًحؽ ًالمير ًأف ًاإلسبلـ قرر
ً.(ُ)ًً﴾(ٗ﴿ ... ج ِنْحَمةً  َصُدَقاِتِينَّ  النَِّساءَ  )َوآُتوا

 َوَمن ُقِدرَ   ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِو )كلمزكجةًعمىًزكجياًحؽًالنفقة،ًقاؿًتعالى:ً
ُ ۖعميِو ِرْزُقُو َفْمُينِفْق ِممَّا آتَاُه  ًًً(ِ)ًً((ٚ) ....  ّللاَّ

 حق المرأة في اختيار زوجيا: -ٗ
ًترضاه،ًًً ًال ًزكج ًعمى ًإكراىيا ًيجكز ًكال ًزكجيا، ًاختيار ًفي ًالحؽ لممرأة

ً.ً(ّ)ً)ل تنكح الثيب حتى تستأمر، ول تنكح البكر حتى تستأذن(لمحديث:ً
 حق المرأة في التعميم: -٘

لتعميـًحؽًأساسيًلممرأة،ًكًإعطاءًالمرأةًىذاًالحؽًمفًشأنوًأفًيسيـًفيًاًً
عمميةًالتنميةًبالمجتمع؛ًإذًإفًجيؿًالمرأةًكتخمفياًيؤدمًإلىًتخمؼًشطرًالمجتمع،ً
ًيساعدًعمىًتأخرًعممياتًالتنميةًفيًالمجتمع،ًإفًاالىتماـًبرفعًمكانةًالمرأة،ً مما

فًالمرأةًمفًأفًتقكـًبأدكارًرائدةًفيًخدمةًالمجتمع،ًكاالىتماـًبتثقيفيا،ًكتكعيتيا،ًييمىكًِّ
ًككذلؾًيساعدىاًفيًاالعتناءًبصحةًأطفالياًكأسرتيا.

ً
ً

                                                           
 .4سىسة انُسبء ، يٍ اَِت  (  1
 .7سىسة انطَلق ، يٍ اَِت  (  2

 2469يسُذ اإليبو أحًذ،  (  3
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ًحق المرأة في العمل: -ٔ
ًمفً ًعمىً بالرغـ ًأك ًنفسيا ًعمى ًاإلنفاؽ ًالمرأة ًعمى ًيكجب ًلـ ًاإلسبلـ أٌف

ًكجكدىاًفيًكنؼًأبييا،ًكالًحيفًتككفًفيًكنؼًزكجيا.ًكمع غيرىا،ًالًفيًمرحمة
ًلممرأة ًأعطىًاإلسبلـ ًكالماليً ذلؾًفقد ًالعمؿًكالتكسُّبًكاالستقبلؿًاالقتصادٌم حٌؽ
 أعطاىاًحٌؽًالتممُّؾًكالتصرُّؼًبأمكالياًبصكرةًمستقٌمة.ً عفًالرجؿً)أبانًأكًزكجان(،ًكما

 الحقوق السياسية لممرأة:  -ٚ
 -حفظ اإلسالم لممرأة حقوقًا سياسية كثيرة، منيا:ًً

 حق إبداء الرأي : -
فمممرأةًالحؽًأفًتشيرًكأفًتستشارً،ًكأفًتنصحًبماًتراهًصكابانً،ًمثمياًمثؿًًً

قدًاستشارًالسيدةًخديجةًفيماًنزؿًعميوًمفًالكحيًًالرجؿًسكاءنًبسكاءً،ًفالرسكؿً
ًقدمتً ًحيف ًمكقؼًعصيب ًمف ًالمسمميف ًأنقذت ًالتي ًسممة ًأـ ًالسيدة ًكاستشار ،

ً ًلمنبي ًيخرجًالمشكرة ًبأف ًالحديبية، ًصمح ًرأسوًًفي ًكيحمؽ ًيكمميـ ًكال لمناس
،ًكقدًأخذًالرسكؿًبمشكرتياًككانتًىذهًالمشكرةًنجاةنًلممؤمنيفًيكمئذ،ًحيثً(ُ)كينحر

ً،ًفكانتًمشكرتياًخيرانًكبركةًعمىًالمسمميف.استجابًالمسممكفًألمرًنبييـً
ً

ًًحق النتخاب : -
لممػػػػػػػػرأةًفػػػػػػػػيًاإلسػػػػػػػػبلـًحػػػػػػػػؽًاالنتخػػػػػػػػابًكالمبايعػػػػػػػػةًالسياسػػػػػػػػيةًيسػػػػػػػػتكمًفيػػػػػػػػوًًً
رجػػػػاؿًكالنسػػػػاءًدكفًأمًفػػػػرؽ،ًكلقػػػػدًحكػػػػىًلنػػػػاًالقػػػػرآفًالكػػػػريـًمبايعػػػػةًالنسػػػػاءًعمػػػػىًال

السػػػػػمعًكالطاعػػػػػةً،ًكأفًليػػػػػفًالحػػػػػؽًتمامػػػػػاًمثػػػػػؿًالرجػػػػػاؿًفػػػػػيًمبايعػػػػػةًالحػػػػػاكـ،ًكقػػػػػدً
:ً-كردًذكػػػػػػػػػػػػػرًذلػػػػػػػػػػػػػؾًفػػػػػػػػػػػػػيًسػػػػػػػػػػػػػكرةًالممتحنػػػػػػػػػػػػػةًحيػػػػػػػػػػػػػثًيقػػػػػػػػػػػػػكؿًاً ًكجػػػػػػػػػػػػػؿَّ ًعػػػػػػػػػػػػػزَّ

ْعَنــــَك َعَمــــىَٰ َأن لَّ ُيْشــــِرْكَن ِبالمَّــــِو َشــــْيًئا َيــــا َأيَُّيــــا النَِّبــــيُّ ِإَذا َجــــاَءَك اْلُمْؤِمَنــــاُت ُيَبايِ )ً
(.... ً.ًً(ِ)ً((َٕٔوَل َيْسِرْقَن َوَل َيْزِنيَن َوَل َيْقُتْمَن َأْوَلَدُىنَّ

                                                           
 5/347فتح انببسٌ، (  1
 .12ت، يٍ اَِت سىسة انًًتحُ (  2
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ًفتحًمكةًككفًسبعاًكخمسيفًكأربعمائةًامرأةًًًكقدًبايعًالنساءًالنبيً ً.(ُ)يـك
ً:ًحق الترشح -

ًمفًًً ًكافًاإلسبلـًالًيمنعًالمرأة ًمفًأفًإذا ًفيكًالًيمنعيا أفًتككفًناخبة،
ًتككفًنائبةًأيضان،ًألفًالنيابةًعفًاألمةًالًتخمكًمفًعمميتيفًرئيستيفًىما:

ًتشريعًالقكانيفًكاألنظمة.ًالتشريع : -ُ
ًمراقبةًالسمطةًالتنفيذيةًفيًتصرفاتياًكأعماليا.ًالمراقبة : -ِ

ة،ًألفًالتشريعًيحتاجًأماًالتشريعًفميسًفيًاإلسبلـًماًيمنعًالمرأةًمفًأفًتككفًمشرع
إلىًالعمـًكمعرفةًحاجاتًالمجتمعًكضركراتوًكاإلسبلـًأعطىًحؽًالعمـًلممرأةًكالرجؿً
عمىًالسكاء،ًكأماًمراقبةًالسمطةًالتنفيذية،ًفإنوًالًيخمكًمفًأفًيككفًأمرانًبالمعركؼً
أكًنيياًعفًالمنكر،ًكالرجؿًكالمرأةًفيًذلؾًسكاء،ًكليسًفيًنصكصًالقرآفًالصريحةً

ًيمنعًالمرأةًمفًالعمؿًالنيابي.ًما
ً
ً

 :العربية المراجع
ًلمتراثً،ً .ُ ًالفجر ًدار :ً ًالقاىرة ًالخطاب. ًبف ًكمناقبًعمر ًسيرة ًالجكزمً. ابف

ُٗٗٗ.ً
 .ََِّ.ًالقاىرة:ًدارًالمنار،ًِابفًالقيـ.ًزادًالمعادًفيًىدمًخيرًالعباد.ًجػً .ِ
ً.ُٗٗٗالمنارً،ًابفًرجبًالحنبمي.ًجامعًالعمكـًكالحكـً.ًالقاىرة:ًدارً .ّ
ْ. ً ًتفسيرًالقرآفًالعظيـً.ًجػ ًأبكًالفداءًإسماعيؿًبفًالخطيبً(. .ًًٖابفًكثيرً)

 القاىرة:ًدارًالشعب.
ًج .ٓ ًالديف. ًعمكـ ًإحياء .ً ًالغزالي ًحامد ًلمتراث،ًًِأبك ًالفجر ًدار :ً ًالقاىرة .

ُٗٗٗ. 
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(:ًاتفاقيةًالقضاءًعمىًجميعًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةً.ًُٕٗٗاألمـًالمتحدة،ً) .ٔ
ًفي:ً ،ً ًالثاني ًالبند ،ً ًالمتحدة ًلؤلمـ ًالعامة الجمعية

www.hrw.org/arabic/un-fil 
.ًًُاأللبانيً)ًمحمدًناصرًالديفًاأللبانيً(ً.ًسمسمةًاألحاديثًالصحيحةً.ًج .ٕ

ً.ُٓٗٗالرياضً:ًدارًالمعارؼًلمنشرًكالتكزيعً،ً
ًن .ٖ ًمحمد ًالمجمدًاأللبانيً) ،ً ًاألحاديثًالضعيفة ًسمسمة ًاأللبانيً(. ًالديف اصر

 .ُٖٖٗ،ًالرياض:ًمكتبةًالمعارؼً،ًِالثالثً،ًجً
،ًالرياضً:ًمكتبةًًِاأللبانيً.ًسمسمةًاألحاديثًالضعيفةً،ًالمجمدًالثالثً،ًجً .ٗ

ً.ُٖٖٗالمعارؼً،ً
 ً.ميج.ًالرياضً:ًمكتبًالتربيةًالعربيًلدكؿًالخُاأللباني.ًصحيحًأبيًداكدً.ًجػً .َُ
ُُ. ً ،ًالقاىرة:ًِالبخارمً)ًأبكًعبدًاًمحمدًبفًإسماعيؿً(.ًصحيحًالبخارم،ًجػ

 المكتبةًالتكفيقية،ًد.ًت.
ًالمجنةً .ُِ ًاإلسبلـ. ًفي ًالمرأة ًتحرير ًمؤتمر .ً ًالجنسيف ًبيف ًالعادلة المساكاة

 (.ًََُِفبرايرً،ًًِّ–ًِِاإلسبلميةًالعالميةًلممرأةًكالطفؿً،ً)
ًمحيًالديفًابفًزك .ُّ ًرياضًالصالحيفًمفًكبلـًالنككمً) ًيحيًبفًشرؼً(. ريا

ًاإلسبلميةً،ً ًدارًالدعكة :ً ًالقاىرة .ً ًالرحمفًىاشـ ًتحقيؽًعبد ًالمرسميفً. سيد
ََِِ. 

جادًالحؽًعمىًجادًالحؽ.ًحكؿًاتفاقيةًالقضاءًعمىًأشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةً .ُْ
 (.ًُٓٗٗمفًالمنظكرًاإلسبلمي.ًىديةًمجمةًاألزىرً.ً)ًيكليكً،ً

ًالمع .ُٓ ًالمعارؼًجمعية ًجمعية ًكأدكار، ًحقكؽ ًالمرأة ًكالثقافية: ًاإلسبلمية ارؼ
 ـ.َُِِاإلسبلميةًكالثقافية،ً

خيريةًحسيفًطو.ًدكرًاألـًفيًتربيةًالطفؿًالمسمـً.جدةً:ًدارًالمجتمعًلمنشرً .ُٔ
 .ُِٗٗكالتكزيع،ً

سعادًصالحً.ً"ًالمشاركةًالعامةًلممرأةًفيًعيدًالنبكةًكًعصكرًاالزدىارًككاقعً .ُٕ
ًالمرأ ًالمجنةًدكر .ً ًاإلسبلـ ًفي ًالمرأة ًتحرير ًمؤتمر ."ً ًالمعاصرة ًالمسممة ة

 .ََُِفبراير،ًِّ–ًِِاإلسبلميةًالعالميةًلممرأةًكالطفؿ،ً)
.ًالقاىرةًًًمكتبةًالدارًالعربية،ًُصبلحًعبدًالغنيً.ًالحقكؽًالعامةًلممرأةً.ًجػً .ُٖ

ُٖٗٗ.ً

http://www.hrw.org/arabic/un-fil
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.ًْيًاإلسبلـ.جػعطيةًصقر.ًاألسرةًتحتًرعايةًاإلسبلـ.ًسمسمةًتربيةًاألكالدًف .ُٗ
 .َُٗٗالقاىرة:ًالدارًالمصريةًلمكتاب،ً

ًدارً .َِ ًالقاىرة: ًالصحيحة. ًكالسنة ًالكريـ ًالقرآف ًفي ًالمرأة ًمكانة ًبمتاجي. محمد
 .َََِالسبلـًلمطباعةًكالنشرًًًًًًكالتكزيعً،ً

محمدًسعيدًالبكطي.ًالمرأةًبيفًطغيافًالنظاـًالغربيًكلطائؼًالتشريعًالربانيً.ً .ُِ
 .ًَََِكر،ًبيركت:ًدارًالف

محمدًسعيدًالبكطي.ًالمرأةًبيفًطغيافًالنظاـًالغربيًكلطائؼًالتشريعًالرباني.ً .ِِ
 .ًَََِبيركت:ًدارًالفكر،

.ًالقاىرةً:ًمطبعةًًِمسمـً)ًأبكًالحسفًمسمـًبفًالحجاجً(.ًصحيحًمسمـً.جػً .ِّ
 عيسىًالبابيًالحمبيًكشركاهً،ًد.ًتً.

 .ُٖٗٗالقاىرة:ًدارًالمعارؼ،ًمصطفىًالسباعي.ًالمرأةًبيفًالفقوًكًالقانكفً.ً .ِْ
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 المبحث الرابع
 حقوق الطفل في اإلسالم

ً
كمفًًكؿًالجكانب قررًاإلسبلـًلمطفؿًحقكقناًتكفؿًلوًنشأةًكريمة،ًكرعايةًمف

ًأىميا:ً
 أول: حقوق الطفل قبل الزواج:

 حق الطفل في العناية باختيار شريك الحياة قبل الزواج:  -ٔ
ًمفًزكاجًشرعيًصحيح،ًًًًً ًبتقريرًحؽًالطفؿًفيًالنشأة ًيكتًؼًاإلسبلـ لـ

نماًأكجبًالعنايةًباختيارًمفًسيصبحًأباًليذاًالطفؿ،ًكمفًستصبحًأماًلو. ًكا 
بًالديفًكالخمؽ،ًمقرراًذلؾًبنصكصًػػػػػػتيارًالزكجًصاحػػػػػػػػػػفحثًعمىًاخً

القرآفًكالسنة،ًمفًذلؾًقكلوً
ْْشََِكِتااواــــتَْنِكح ااَوَلا:)تعالى ْؤِمنَة ااة اــــــَوََلَمَااجاي ْؤِمنَااَحَّتىااالْم  ْْشَِلة ااِمنْااَخْي اام  َاام  َبْتك ْااوْاــَول ااأَْْعَ

واــــت ْنكِااَوَلا ْْشِِليَااح  ـ اي ْؤِمناَّتىاحَااالْم  ْؤمِااَولََعْبد ااجاواــــــــ ْْشِك ااِمنْااَخْي اان اـــــم  بَااَولَوْاام  ْاــــــــأَْْعَ ااك 

ئِا ٰـَ َ ىلاونَاـــــــيَْدع ااكَاـــــأُول َااالنَارِااا  ىلاوــــــــــــيَْدع ااه اـــــَوالل ــاالْجَااا  ْذهِااْغِفَرةِاــــــــــَوالْمَاانَةِاــــــ
ّ

ااهِاــــــِِب

ونَالََعلَه ْماَااِللنَاِسااأََٓيتِهِااَبّيِ اَوي اا صمى ا عميو وسمم: "إذا  -، وقولو (ٔ) ﴾(٢٢٢﴿اتََذلَر 
 .)ٖ(، وقولو: "فاظفر بذات الدين")ٕ(جاءكم من ترضون دينو وخمقو فزوجوه"

 حق الطفل في أن يولد ألبويو من زواج صحيح شرعا:  -ٕ
فيًكجكدًالطفؿ،ًكقدًحرصًًفالزكاجًىكًالخطكةًاألكلىًكالسببًالرئيسيًًًً

ًالطريؽًالشرعيًالكحيدً ًباعتباره ًكأحكامو، ًعمىًالحثًعميو،ًككضعًقكاعده اإلسبلـ
نجابًاألكالد.ً ًلتككيفًاألسرةًكا 

ً
ً

                                                           
 .ًُِِسكرةًالبقرةً،ًاآليةًً(ًُ

 (.ًًُٕٓٗكتابًالنكاح،ًبابًاألكفاء،حديثًرقـً)ً:سنفًابفًماجةِ)  

ً(.ًًِٗٔٔصحيحًمسمـ:ًكتابًالنكاح،ًبابًاستحبابًنكاحًذاتًالديف،ًحديثًرقـً)ّ)  
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 ثانيًا: حقوق الطفل قبل ولدتو: 
ًمفًألًأذلً ًيحميوًاإلسبلـ ًلذا ًفيًبطفًأمو، ًيككفًجنينا الطفؿًقبؿًكالدتو

ًتكفؿًلو ًشرعية ًإجياضوًًكيضعًأحكامان رِّـ ًييحى ًكلذلؾًفإفًاإلسبلـ صحتوًكسبلمتو،
ًالحمؿًكاآلخر ًبيف ًبالمباعدة ًاألبكيف ًكيكجو ًالحامؿ، ًأمو ،ً)ُ(كيخفؼًالكاجباتًعف

ًاألحكاـً ًمف ًكغيرىا ًبالجنيف ًميضرنا ًالصكـ ًكاف ًإف ًرمضاف ًفى ًالفطر ًليا كيجيز
ًالشرعية.ً

 ثالثًا:  حقوق الطفل بعد ولدتو:
ًنذًكالدتوًحقكقانًكثيرةًمنيا:قررًاإلسبلـًلمطفؿًم

ونَالََعلَه ْماَاِللنَاِسااأََٓيتِهِااَوي َبّيِ ااحقو فى اإلرضاع: -ٔ  (ٕ) ﴾(٢٢٢﴿اتََذلَر 
 ًيجبًإرضاعًالطفؿًلمدةًعاميفًلقكلوًتعالى:ً

ا ات  نَااي ْرِضْعنَاا)َوالَْواِِلَ (جاَضاعَةَاالرَااي ِتَااأَنْااأََرادَااِلَمنْاااََكِملَْيِااَحْولَْيِااأَْوَلَده 
(3)

ا.ا

ً ،ًلقكلوًتعالى:يجب حماية حياتو -ٕ
ْااتَْقت ل وااَلا)  ْمََلق ااِمنْااأَْوَلَدك 

ّ
ن اااا ق ك ْااََنْ اۖانَْرز  ْ ََيُه 

ّ
 ً(ْ)ً(َوا

 حقو في النسب: -ٖ
كىكًمفًأىـًالحقكؽًالمقررةًلمطفؿًحتىًالًيككفًعرضةًلجيالةًالنسب،ًً

ً ًكالنفقة ًكثيرة، ًحقكؽ ًضياع ًمف ًذلؾ ًيرتبو ًبما ًتعالى: ًا ًقاؿ اكالميراث، ْ )اْدع وُه 
لىك ْا يِناَوَمَوا  ْاِِفااِّلِ ْخَوان ك 

ّ
افَا ْ وااأَِٓبَءُه  نالَْماتَْعلَم 

ّ
اۚافَا َواأَقَْسط اِعنَدااَّلَلِ ْماه  ا(اجاَِلَِٓبِِئِ

(5)
ا.

 الحق في التسمية باسم حسن: -ٗ
يعيرًبو؛ًفمفًحؽًالطفؿًعمىًكالديو،ًأفًيسمىًبعدًمكلدهًباسـًحسفًالًًًًً

ً"إنكـًتدعكفًً-بؿًيجبًاختيارًاالسـًالحسفًالطيب،ًلقكلوً صمىًاًعميوًكسمـ:
 .)ُ(بأسمائكـًكأسماءًآبائكـًفأحسنكاًأسماءكـ"

                                                           
ً.ًًٔد.ًعبلءًالديفًزعرم،ًمرجعًسابؽ،ًص(ُ)  

 .ًُِِةًالبقرةً،ًاآليةًسكًرً(ًِ
ً.ِّّ(ًًسكرةًالبقرة،ًاآليةًًّ
ً.ًُُٓسكرةًاألنعاـ،ًاآليةً  (ًْ
 .ٓ(ًًسكرةًاألحزاب،ًاآليةًًٓ
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 الحق في التربية السميمة:  -٘
إفًأفضؿًعطاياًاآلباءًلؤلبناء،ًالتربيةًالحسنة،ًكىذاًكاجبًعمىًاألبكيف،ًً

ما:ًديني،ًبتنشئةًالطفؿًعمىًالطاعةًسعياًلرضاًكىذهًالتربيةًتقكـًعمىًمحكريف،ًأكلي
َها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ )  اًكجنتو،ًقاؿًتعالى: َيا أَيُّ

َ َما أََمَرُهْم َوَيْفَعلُ  ، وثانييما: دنيوي: (ٕ)وَن َما ُيْؤَمُروَن( عليَها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن َّللاَّ
بإعداد الطفل لمالحقة ركب الحياة ومواجية متطمباتيا، وذلك يكون بالتعميم والعناية 

صمى ا عميو وسمم: )اتقوا ا واعدلوا في  - بالصحة العامة بدنًيا ونفسًيا لقولو
 .(ٖ) أولدكم(

 الحق في النفقة: -ٙ
بةًعمىًاآلباء،ًكىيًتككفًبتييئةًالغذاءًكالمسكفًالنفقةًعمىًالطفؿًكاجًًًً

 كالممبسًالصالحًكالبلئؽًلمطفؿ،ًقاؿًتعالى:ًً
وفاَوِلْسَوُت  نَااِرْزق ه نَااَل ااالَْمْول ودِااَوعََلاً) ً.(ْ)(جاِِبلَْمْعر 

ًالحق في حفظ مالو حال يتمو:   -ٚ
ًكاًًًً ًالمالية ًبحفظًحقكؽًالطفؿًاليتيـ ًاإلسبلمية القتصادية،ًاىتمتًالشريعة

ًبؿًيجبًحفظ ًبالباطؿ؛ ًمالو ًأكؿ ًلقكلوًػػػػػفبلًيجكز ًكتنميتو، ًبو ًكالعناية ًكاستثماره و
َيْصلَْوَناا:الىػػػػػػػتع اَوس َ اََنًرااۖ ْم وِِنِ اب ط  اِِف ايَبُِك  وَن هََما

ّ
اا لًْما اظ  لىتَاَمىى اا  اأَْمَواَل ايَبُِك  وَن يَن ااََّلِ َن

ّ
اا (

ؿًالًيجكزًلمكليًأكًالكصيًأفًتمتدًيدهًإلىًماؿًالطفؿً،ًكفيًجميعًاألحكا(ٓ) َسِعًيا(
ًالصغيرًإالًبماًيحفظوًكينميو.

                                                                                                                                                    

 (.ًًَْٓٗسنفًأبيًداكد،ًحديثًرقـً)ُ)  
ًًٔ(ًًًسكرةًالتحريـ،ًاآليةًًِ
 ُِّٔ(ًًصحيحًمسمـًكتابًاليباتًًحًًّ
 ًِّّ(ًًسكرةًالبقرة،ًاآليةًًْ
 .َُء،ًاآلية(ًًسكرةًالنسآً



~ 341 ~ 
 

 المبحث الخامس
 والشباب في اإلسالم  حقوق المراىقين

 ودورىم في التنمية البشرية
 

 مقدمة:
الشبابًىـًعمادًأمًأمةًكسرًالنيضةًفييا،ًكىـًبناةًحضارتيا،ًكىـًيمثمكفًرأسً

ًأللًمجتمعً.ًالماؿًالبشرلًاألساسي
ًيتكاجدًفيًالعالـًُٖكنسبةًالٌشبابًفيًالعالـًتيقاربً %ًمفًمجمكعًسٌكانو؛ًحيثي

مميارًشخصًيقعكفًضمفًفئةًالٌشباب،ًكمفًالمتٌكقعًزيادةًعددىـًبماًًِ.ُمايقاربً
ً ًالقادمةًكحٌتىًحمكؿًعاـًًِٕمقداره ًاإلحصائياتًَِِٓمميكفًفيًاألياـ ًأٌف ًكما ـ،

ًمضىًعبرًالتاريخ،ًإاٌلًأٌفًتيشيرًإلىًأٌفًأعدادً الشبابًفيًالجيؿًالحاليًتفكؽيًأٌمًعددو
ًنسبتيـًميستمٌرةًفيًالتٌناقصًمعًزيادةًنسبةًكبارًالسٌفًحكؿًالعالـ.

 
 معني المراىق:

ميـًً ،ًكىىًمرحمةًعمريةًمرتبطةً(ُ)يقصدًبالمراىؽ:ًىكًالغبلـًالذمًقاربًالحي
ًغالبناًبالتيكرًكاالندفاع.

 
 معني الشباب:

ًكعندًيقصد بالشاب  ًالرجكلة، ًلمرحمة ًيصؿ ًأف ًإلى ًالبمكغ ًسف ًأدرؾ ًمف :
ًالفقياءًأنوًيككفًمسئكالنًشرعناًكمحاسبًعمىًكؿًماًيصدرًمنوًبمجردًالبمكغ.

 ولياتين الفئتين حقوق فى اإلسالم، من أىميا:
 

                                                           
ً.ُّٗ/ًُ(ًالمعجـًالكسيطًُ



~ 341 ~ 
 

 أول: حقوق المراىقين والشباب في اإلسالم:
بًالتعميـًالصحيحًالذمًيساعدىـًمفًحؽًالمراىؽًكالشاًالحق في التعميم: -ُ

ًكالتفكر،ً ًاإلبداع ًعمى ًقادريف ًبو ًيككنكف ًالذم ًالسميـ ًالعقمي ًالتككيف عمى
ًالتعميـً ًمصادر ًتككف ًكأف ًكينميو، ًتعممكه ًالذمًيضاؼًلما ًالجديد كابتكار

ًآمنة،ًكتكاكبياًثقافةًحياتيةًرشيدةًفيًكافةًمناحيًالحياة.
ًًالحق في المحافظة عمى الصحة:ً -ِ ًالمعتدلةًكذلؾ ًالحياة ًأسباب بتكفير

ًالغذاءًالمتكامؿًالخاليًمفًالتمكثًكالغش،ًكالمشربًكالممبسً لمبدف،ًكمنيا
ًعمىً ًلممحافظة ًأساسينا ًمدخبلن ًتمثؿ ًالحاجات ًتمؾ ًفإف ًالصحي، كالمسكف

 صحةًالمراىقيفًكالشباب.
ًمدلًالحق في تنمية الجانب الروحي لدى المراىقين والشبابً ًيخفي ًال ً :
ً ًفيًأىمية ًتمثيؿ ًكقكامو ًكالشباب، ًالمراىقيف ًصحة ًعمى ًالمحافظة ًفي ًالجانب ىذا

تعميؽًمعنىًاإليمافًالصحيحًبا،ًكماًيستمزموًذلؾًاإليمافًمفًاألفعاؿًالتيًتصدقوً
ًكااللتزاـً ًكحج، ًكصياـًكزكاة ًكألكافًالعباداتًالمختمفةًمفًصبلة كتدؿًعمىًكجكده،

ًكالشجاعةًكالصبرًكالتكاضعًكالعفةًكالبعدًباألخبلؽًالفاضمةًكالصدؽًكاألمانةًكا لكـر
َول َتْقَرُبوا الزَِّنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء  ﴿ بلؽ،ًلقكلوًتعالى:ػػػػػػػعفًمضاداتًتمؾًاألخ

صمىًاًعميوًكسمـ:ً"ياًمعشرًالشبابًمفًاستطاعًمنكـًالباءةًً–،ًكلقكلوً(ُ)ًَسِبياًل﴾
ًكأحصف ًأغضًلمبصر ًفإنو ًلوًًفميتزكج ًفإنو ًبالصكـ ًفعميو ًيستطع ًلـ ًكمف لمفرج،

 ،ًكيدعكًاإلسبلـًإلىًمساعدتيـًفىًقضاءًأكقاتيـًفيماًينفع.(ِ)كجاء"
كلممجتمعًدكرهًفيًالحرصًعمىًتقكيـًسمكؾًالمراىقيفًكالشبابًكاالرتقاءًبالقيـً

ًكالمفاىيـًالتيًتأخذًبأيدييـًليككنكاًإضافةًلبناءًالحضارةًاإلنسانية.ً
ً
ً

                                                           
ً.ِّ(ًسكرةًاإلسراء،ًاآليةً ُ
مفًاستطاعً(ًالحديثًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو،ًكتابًالنكاح،ًباب:ًقكؿًالنبيًصمىًاًعميوًكسمـًِ

،ًكمسمـًفيًصحيحو،ًكتابًالنكاح،ًباب:ًاتحبابًالنكاحًلمفًَٓٔٓحًُّْ-َّْ/ّمنكـًالباءةًفمينزكجً
ًتاقتًنفسوًإ ً.َُُٖ/ِلىوًككجدًمؤنةًكاشتغاؿًمفًعجزًبالصـك
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 دور المراىقين والشباب في تحقيق التنمية البشريةثانًيا: 
ًبالغًاألىميةًفيًتنميةًكبناءًالمجتمعاتًفيًً إفًلمشبابًفيًاإلسبلـًدكرنا

ًجميعًالمجاالتًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًكالسياسية،ًكماًيمي:
 أوًل: دورىم في المجال الجتماعي:

ثرًأفًأصحابًرسكؿًمماًيؤكدًعمىًدكرًالشبابًاجتماعيناًأنوًكردًفيًاألً
صمىًاًعميوًً-كانكاًشبابنا،ًككردًفيًالحديثًقكلوًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-اً

ًكسمـ:"ًعميكـًبالشبابًفإنيـًأرؽًأفئدةًفإنيـًنصركنيًعندًماخذلنيًالشيكخ".
فالشبابًككذلؾًالشاباتًكبلىماًمسئكؿًعفًشبابوًتمؾًالطاقةًاليائمةًالتيًً

صمىًً-مسئكلكفًعفًنشرًالعمـًكالعمؿًبوًلحديثًرسكؿًاًًمنحوًاًإياىا،ًمنيـ
ًعفً ًحتىًيسأؿًعفًأربعًخصاؿ: ًالقيامة ًيكـ ًعبد ًلفًتزكؿًقدما اًعميوًكسمـ:"
عمرهًفيـًأفناه،ًكعفًشبابوًفيـًأببله،ًكعفًمالوًمفًأيفًأكتسبوًكفيـًأنفقو،ًكعفًعمموً

الخامسةًعشرةًآنذاؾ"ًبنفسوً،ًكمنيا:ًتضحيةًعمىًبفًأبيًطالبً"ابفًُماذاًعمؿًبو"
ليمةًاليجرة،ًكعفًابفًعباس،ًأفًعمياًقدًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-فداءًلرسكؿًاً

باعًنفسوًتمؾًالميمةًحيفًلبسًثكبًالنبيًصمىًاًعميوًكسمـ،ًثـًناـًمكانو.ًكقدً
ًالكدائع ًحتىًيؤدمًأمانة ًأيامنا ًبمكة ًبأفًيقيـ ًعميا ًالنبيًصمىًاًعميوًكسمـ ًأمر
ًمفً ًكىذا ًمنقكصة ًغير ًكاممة ًأعدائو ًمف ًإلىًأصحابيا ًالتيًكانتًعنده كالكصايا
أعظـًالعدؿ،ًكأداءًاألمانةًكقدًكافًلمنساءًدكرًاجتماعيًالًيقؿًعفًدكرًالرجاؿًفقدً

رائدةًفيًالتعميـًكالفيتياًكلياًدكرىاًفيًً-رضيًاًعنياً-كانتًأـًالمؤمنيفًعائشةً
ًالحياةًالعامةً

رضيًً-رضيًاًعنيـ.ًكقدًشيدًلياًكبارًالصحابةً-اًلمصحابةككانتًمرجعًن
كأبيًمكسىًاألشعرمًفقاؿ:"ًماًأشكؿًعميناًأصحابًالنبيًفسألتوًعائشةًً-اًعنيـً

ًإالًكجدناًعندىاًفيوًعمـ".
ً
ً

                                                           
ًُِْٕسنفًالترمذمً،ًباب:ًفيًالقيامةًًجً(ًُ



~ 343 ~ 
 

 ثانًيا: دورىم في المجال القتصادي
ًإخًكً ًاستقبميـ ًالمدينة، ًإلى ًكفدكا ًعندما ًالمياجريف ًأف ًالمعركؼ انيـًمف

األنصارًكآخىًالرسكؿًبينيماًككافًمماًعرضوًاألنصارًعمىًالمياجريفًأفًيقسمكاً
ًفيًشتىً ًكعممكا ًكرميـ ًليـ ًكلكفًالمياجريفًشكركا ًكدكرىـ ًكأزكاجيـ ًأمكاليـ بينيـ

ًمناشطًالحياةًمعًإخكانيـًاألنصار.ً
ًً ًلمرسكؿ ًفقالكا ًأصحابًمزارع، ًاألنصار ًكسمـ:"ًً-ككاف ًعميو ًا صمى
بينناًكبيفًإخكانناًالنخيؿ،ًفقاؿ:ًال،ًفقالكاًتكفكناًالمؤكنة،ًكنشرككـًفيًالثمرة،ًأقسـً

 .ُفقالكا:ً)سمعناًكأطعنا("
 

 إحياء األرض:
ًلؤلرضًً ًإحياء ًحركة ًأعقبتيا ًالمدينة، ًفي ًكبرل ًمزارعة ًعممية بدأت

مـ:ًصمىًاًعميوًكسً-الزراعيةًالميممة،ًكفقناًلمقاعدةًالشرعيةًالتيًكضعياًالرسكؿً
اًمكاتناًفييًلو" ً.ِ"ًمفًأحياًأرضن

ًالرسكؿًً ًأقطع ًً-كقد عمىًبفًأبيًطالبًعيكنناًً-صمىًاًعميوًكسمـ
ًبنفسو.ً-رضيًاًعنوً-بينبع،ًاشتيرتًفيماًبعدًبكثرةًإنتاجيا،ًكعمؿًفيياًعمى

ًفيًالزراعةًفيًحياةًً ًبالمدينة،ًاستثمرىا ا ًأقطعًالزبيرًبفًالعكاـًأرضن كما
ًكادمًالرسكؿًصمىً ًمثؿ: ًبالزراعة ًاألكدية ًمف ًالكثير ًاشتير ًكلقد ًكسمـ، اًعميو

ًالعقيؽ،ًككادمًلطحاف،ًككادمًقناة،ًككادمًميزكز،ًككادمًراتكناًككادمًالقرلًكغيرىا.
بتكجيوًالتعامؿًمعًالماءًكالزرعًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-كماًقاـًالنبيًً

ًالرسكؿ ًقاـ ًكىكذا ًيكفؿًأقصىًالفاعمية. ًالمياهًًتعامبلن ًبتنظيـ صمىًاًعميوًكسمـ
ًكيانناً ًلمدكلة ًتحقؽ ًبحيث ًكالحرؼ ًكالميف ًالزراعات ًكتشجيع ًكاألسكاؽ كاألرض

ًإقتصادينا.

                                                           
ً.ِِّٓ(ًصحيحًالبخارم،ًكتابًالحرثًكالمزارعةًًح ُ
ً.ُّٕٗ(ًسنفًالترمذم،ًباب:ًماًذكرًفيًاحياءًاألرضًالمكاتًًح ِ
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 ثالثًا: دورىم في المجال السياسي
صمىًً-لمشبابًفيًاإلسبلـًتأثيرًكبيرًعمىًالسياسةًفحينماًفتحًالرسكؿً 

شبابياًعتابًبفًأسيد،ًحيثًكافًأكؿًمكةًجعؿًإمارتياًفيًيدًأحدًً-اًعميوًكسمـً
ًليذهً ًأىؿ ًأنو ًكأثبت ًسنة، ًكعشريف ًنيفنا ًاستعمؿ ًحيف ًعمره ًككاف ًمكة ًعمى أمير
اإلمارة،ًكجعؿًمعاذًبفًجبؿًالشابًاألنصارمًكزيرناًلوًكمرشدناًكمكجيناًكمعممناًألىؿً

يًبكرًمكةًكىكًفتىًحدث،ًأسبغًاًعميوًنعمةًالعقؿًالراجح،ًكماًكافًعبداًبفًأب
ًبدكرًالمخابراتًرغـًحداثةًسنوًكافًيجكبًمجالسًقريشًبالنيارًليجمعًاألخبارً يقـك

فيًمجتمعوًبغارًثكرًدكفًأفًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-منياًليكافيًبياًرسكؿًاً
ًتفطفًقريشًإلىًذلؾ.

 
 المراجع:
ًاالجتماعً -1 ًالمستدامة، العمؿًمعًالمراىقيفًكالشبابًلتحقيؽًأىداؼًالتنمية

ًصندكؽًال ًاإلنمائىً/ ًالمتحدة ًاألمـ ًلبرنامج مشترؾًلممجالسًالتنفيذية
األمـًالمتحدةًلمسكافً/ًمكتبًاألمـًالمتحدةًلخدماتًالمشاريعً/ًمنظمةً
ًاألغذيةً ًبرنامج /ً ًلممرأة ًالمتحدة ًاألمـ ًىيئة /ً ًلمطفكلة ًالمتحدة األمـ

ً.ًَُِٕالعالمىً،ًنيكيكرؾً،ًيكنيكً
التنميةً)الطبعةًاألكلى(،ًاألردف:ًعالـً(،ًالشبابًًكَُِٔعباسًمحجكبً) -2

ًالكتابًالحديث.
ًمصرً -3 ًالمجتمع، ًفى ًالشبابًكالمشاركة ًاليادل، عمىًالصاكلًكزيفًعبد

ًاالنمائىً ًالبرنامج ،ً ًمستقبمنا ًبناة ًشبابًمصر ًالبشرية: ًالتنمية تقرير
لؤلمـًالمتحدةًكمعيدًالتخطيطًالقكمىً،ًمصركتابًدليؿًقضاياًالصحةً

ًلممًر ًالدكليًاإلنجابية ًالمركز ًإسبلمي: ًمنظكر ًمف ًكالشباب اىقيف
 ً.َُِْاإلسبلميًلمدراساتًكالبحكثًالسكانيةًجامعةًاألزىر،ً

ًالكطنيةً -4 ًالشبابًالعربيًبيفًاليمكـ ًمشاركة ًالعجاتيًكعمرًسمير: محمد
ًالكحدةًً ًدراسات ًمركز ًبيركت: ًاألكلى(، ً)الطبعة كالطمكحاتًاإلقميمية

َُِّ. 
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 المبحث السادس
ي الحتياجات الخاصة في اإلسالم حقوق ذو   

البشرية  ودورىم في التنمية  
 

  مقدمة:
ًساكلًبيفًالنَّاسًفيًًًً ًكجؿَّ مفًالحقائؽًالتيًأكدىاًالقرآفًالكريـ،ًأفًاًعزَّ

،ًقاؿًتعالى:ً ًكجؿَّ )َيا الحقكؽًكالكاجبات،ًكجعؿًمناطًالتَّفضيؿًبينيـًىكًتقكلًاًعزَّ
َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا

ًمعً(ُ)ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو عمىٌم َخِبيٌر(  ًمتساككف ًاالحتياجاتًالخاصة ًفذكك ،
ىًمنوًتخفيفاًعمييـ،ًكإسقاطًغيرىـًفيًالحقكؽًكالكاجبات،ًإالًفيماًاستثناىـًاًتعال

ًيدؿًعمىً ًالتيًجاءتًفيًالقرآفًالكريـًكىذا ًمفًحقكقيـ ًفيذه فرضًالجيادًعنيـ،
ًمكانتيـًعندًاًعزًكجؿ.

ً ًالخاصة: ًاالحتياجات ًبذكم ًبغضً»كيقصد ًالمجتمع ًأفراد ًمف ًمجمكعة كؿ
ًأكًالجنس،ًكغيرًذلؾًبحيثًيتميزًأ فرادًالنَّظرًعفًأمًفركؽًفرديةًبسببًالسِّفً،

المجمكعةًبخصائصًكسماتًمعينةًتعمؿًعمىًإعاقةًنمكىـًالحسيًأكًالجسميًأكً
ًفييا ًيعيشكف ًالتي ًالبيئة ًمع ًكتكافقيـ ًاالجتماعي، ًأك ،ً ًالعقمي ًأك ،ً ًالنفسي »(ِ)ً،

حةًالعالميةًاإلعاقةًعمىًأنياً:ً حالةًمفًالقصكر،ًأكًالخمؿًفيً»كعرفتًمينظمةًالصِّ
ًالذِّىنية ًأك ًتعمـًًالقدراتًالجسدية ًعف ًتعكؽًالفرد ًبيئية ًأك ًإلىًعكامؿًكراثية ترجع

ً.(ّ)«ًبعضًاألنشطةًالتيًيقكـًبياًالفردًالسَّميـًالمشابوًفيًالسٍّف
ًفيًًً ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكم ًحقكؽ ًبعض ًلبياف ًالمبحث ًىذا ًجاء لذا

 اإلسبلـًفضبلنًعفًتأىيميـًفيًمجاالتًالتنميةًالبشريةًكماًًيمي:

                                                           
ً.ُّسكرةًالحجرات،ًاآليةًً(ُ
ًكاأل»ينظرً:ًً(ِ ً(ً.ُِ،ًمدحتًأبكًالنَّصرً)ص:ً«ًنكاعًكبرنامجًالرِّعايةًاإلعاقةًالجسميةًالمفيـك
ً(.ّٔ،ًىادمًنعمافًالييتيًً)ص:ً«ًاالتصاؿًالجماىيرمًحكؿًظاىرةًاإلعاقةًبيفًاألطفاؿ»ينظرً:ًً(ّ
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 لحتياجات الخاصة في اإلسالم :ُحقوق ذوي ا:ًأوًل 
 حقيم في الحياة : -ٔ

مفًحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًأفًيعيشكاًفيًالحياةًآمنيفًمطمئنيف،ًفيذاً
ًعمىًحدً ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكم ًمف ًأك ًالعافية ًأىؿ ًمف ًسكاء ًإنساف ًلكؿ حؽه

ُموا النَّْفَس )َوَل َتْقتُ سكاء،ًككنيـًيحممكفًبيفًجكانبيـًنفخةًمفًركحًا،ًقاؿًتعالى:ً
ًمفًالناسًً(ُ)الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإلَّ ِباْلَحقِّ... ( ًكاحد ًفرد ،ًكجعؿًاًعزًكجؿًحرمة

ً ًأىنَّويًمىٍفًقىتىؿى مىىًبىًنيًًإٍسرىاًئيؿى ًكىتىٍبنىاًعى كحرمةًسائرًالبشر،ًقاؿًتعالى:ً)ًمٍفًأىٍجًؿًذىًلؾى
ًًفيًاأٍلًى ًأىٍكًفىسىادو اًأىٍحيىاًنىٍفسناًًبغىٍيًرًنىٍفسو مىٍفًأىٍحيىاىىاًفىكىأىنَّمى ًميعناًكى ًجى ًالنَّاسى اًقىتىؿى ٍرًضًفىكىأىنَّمى

ًاأٍلىٍرًضً ًًفي ًذىًلؾى ًبىٍعدى ـٍ ًًمٍنيي ًكىًثيرنا ًًإفَّ ًثيَـّ ًًباٍلبىيِّنىاًت مينىا ًريسي اءىٍتييـٍ ًجى لىقىٍد ًكى ًميعنا ًجى النَّاسى
ً ) لىميٍسًرفيكفى
ًا(ِ) ًفي ًلئلنساف ًالحياة ًقيمة ًفيذه ًذكمً، ًمف ًكاف ًسكاء ًالكريـ، لقرآف

ًاالحتياجاتًالخاصةًأـًغيرىـً.
فحياةًاالنسافًفيًظؿًالقرآفًالكريـًلياًقيدسية،ًالًيجكزًالتَّعدمًعميياًإالًبحؽً

) ... َوَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ المََّو َكاَن فبلًيجكزًلئلنسافًأفًيقتؿًنفسو،ًقاؿًتعالى:ً
ً(ّ)ِبُكْم َرِحيًما( ً،ًً ًقاؿًتعالى: ًأفًيعتدمًعميو، ًعمىًغيره ًييحـر )َوَكَتْبَنا عمييْم كما

نِّ ِفيَيا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأْلَْنَف ِباأْلَْنِف َواأْلُُذَن ِباأْلُُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّ 
َلُو َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِو َفُيَو َكفَّاَرٌة 

،ًفاآلياتًالقرآنيةًتنصًعمىًحفظًالنَّفسًالبشرية،ًفبلًيجكزًإزىاؽًً(ْ)ُىُم الظَّاِلُموَن(
اًأكًضعفناًأكًأعاقة. ًفيياًنقصن ًأمًنفسًلمتَّخمصًمنياًبحجةًأفَّ

ًفإ ًالشَّريفة، ًالنَّبكية ًالسُّنة ًإلى ًانتقمنا ذا ًتيحذرًكا  ًالتي ًالصَّحيحة ًاألحاديث فَّ
كتينذرًمفًاقتراؼًجريمةًإزىاؽًالنَّفسًالمعصكمةًألنياًمفًالمكبقاتًكأكبرًالكبائر،ً

ً ٍيرىةى ًىيرى ًأىًبي ٍنوًيً-فعىٍف ًعى ًالمَّوي ًً-رىًضيى ًالنًَّبيِّ ٍف ًً-عى مَّـى سى ًكى ًعميو ًالمَّوي مَّى :ًً-صى قىاؿى

                                                           
ً.ُُٓسكرةًاألنعاـ،ًاآليةً (ًُ
ً.ِّسكرةًالمائدة،ًاآليةً (ًِ
ً.ِٗ(ًسكرةًالنساء،ًاآليةًّ
ً.ْٓ(ًسكرةًالمائدة:،ًاآليةًْ
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ًقًى» ًاٍلميكًبقىاًت ًالسٍَّبعى ًاٍجتىًنبيكا قىٍتؿي ًكى ًكىالسٍِّحري ًًبالمًَّو ًالشٍِّرؾي ًقىاؿى ًىيفَّ مىا ًكى ًالمًَّو ًرىسيكؿى ًيىا اليكا
ً.(ُ)«النٍَّفس.....
ً
 حقيم في التَّعمم والتَّعميم: -ٕ

مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصة،ًالتيًجاءتًفيًالقرآفًالكريـًحؽًالتَّعمـً
( ٔ)اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق )ى:ًكالتَّعميـً،ًفأكؿًماًنزؿًمفًالقرآفًالكريـًقكلوًتعال

ْنَساَن ِمْن َعَمٍق ) ْنَساَن ٗ( الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم )ٖ( اْقرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )َٕخَمَق اإلِْ ( َعمََّم اإلِْ
نماًً(ِ)( َ٘ما َلْم َيْعَمْم ) ،ًفالعمـًفيًالتَّصكرًالقرآني،ًلـًيقتصرًعمىًمجاؿًمعيف،ًكا 

اتسعًباتساعًآفاؽًالككفًالمختمفة،ًكحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًفيًالتعمـًأيكِّدًفيً
ًالقرآفًالكريـ.ًً

ًأىتىىً ًاأٍلىٍعمىىًقىالىٍت ًمىٍكتيكـو ًأيِـّ ًفيًبف لَّى{ تىكى ًكى ً}عىبىسى ًقالتًأنزلت: ًعىاًئشىةى فعىٍف
ً مًَّـىً-النًَّبيَّ سى مَّىًالمَّويًعميوًكى ًيىاً-ًصى ًيىقيكؿي عىؿى ًًفىجى ًالنًَّبيِّ ًأىٍرًشٍدًنيًقىالىٍتًكىًعٍندى ًالمًَّو نىًبيَّ

ًالنًَّبيًُّ عىؿى ًفىجى اًءًاٍلميٍشًرًكيفى ًًمٍفًعيظىمى ؿه ًرىجي مَّـى سى مَّىًالمَّويًعميوًكى مَّـىًًً-صى سى مَّىًالمَّويًعميًوًكى صى
-ًً ًالنًَّبيُّ ًرًفىقىاؿى مىىًاآٍلخى ًعى ييٍقًبؿي ٍنويًكى ًعى مَّىًالمَّوًيً-ييٍعًرضي ًأىتىرىلًًصى في ً"يىاًفيبلى مَّـى سى عميوًكى

لَّى{ تىكى ًكى ًبأساًفيقكؿًالًفنزلت:ً}عىبىسى اًأىقيكؿي ًبمى
(ّ)ً .ًكفيًىذاًالمكقؼًكافًابفًأـًمكتـك

اًعمىًالتَّعمـًمفًرىسيكؿًاً ليزكيًنفسو؛ًكلذاًقاؿًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-حريصن
ً ًكثير: ًالنًَّ»ابف ًبيفى ًبالمساكاة ًتكصي ًالسُّكرةي ًشًريفيـًىذه ًبيف ًالعمـ ًإببلغ ًًفي اًس
ً.ً(ْ)«ًكضعيفيـ

                                                           

بػػابًقػػكؿًاًتعػػالى:ً}إفًالػػذيفًيػػأكمكفًأمػػكاؿًاليتػػامىًً-(ًًًأخرجػػوًالبخػػارمًفػػيًصػػحيحوًكتػػابًالكصػػاياُ
(،ًكمسػمـًِٕٔٔحًرقػـًًَُ/ْ[ً)َُظمما،ًإنمػاًيػأكمكفًفػيًبطػكنيـًنػاراًكسيصػمكفًسػعيرا{ً:النسػاء:ً

ً(ُْٓ()ٖٗبابًبيافًالكبائرًكأكبرىاً)ً-فيًصحيحوًكتابًاإليماف
ً.ٓ-ُآلياتً(ًًًسكرةًالعمؽ:،ًاِ
(،ًُّّّحًرقػـًًِّْ/ٓبػابًكمػفًسػكرةًعػبسً)ً-،ًأبػكابًتفسػيرًالقػرآف«جامعػو»(ًًًأخرجوًالترمذمًفيًّ

ػعفاءً«ًصحيحو»كابفًحبافًفيً كماًفيًاإلحسافًكالمفظًلوً،ًذكرًماًيستحبًلممرءًاإلقباؿًعمىًالضُّ
فًكافًاستعماؿًمثموًمكجكدناًمنوًفيًغيرىـً) ً(.ّٓٓقـًحًًرًِْٗ/ِكالقياـًبأمكرىـًكا 

ً.ً(ُِّ/ٖينظرً:ًتفسيرًابفًكثيرً)(ًًًْ
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فمفًحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصة،ًأفًتيييأًليـًاألسبابًكالظُّركؼًالمناسبة،ً
ً ًالتيًقاؿًاًعنيا: ًالعالية ًالمكانة ًفيًالتَّعمـًكالتَّعميـًكينالكا ًحقيـ ) ... لكيًينالكا

ًكينفعكاًً(ُ)ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجاٍت(َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ  ًأنفسيـ ًفينفعكا ،
أمتيـ،ًفكـًمفًاألىًئمةًكالعمماءًالذيفًنفعًاًبيـًخمقاًكثيراًىـًمفًذكمًاالحتياجاتً
ًلدًفيً الخاصة،ًفمفًىؤالء:ًأبكًعبدًالرحمفًالسُّمىميًميقرئًالككفةًالذمًكافًأعمىًكي

ًالقراءةًعمىًعثمافًكعمىًكابفًمسعكدًً-سمـًصمىًاًعميوًًكً-حياةًالنبيً كعىرضى
رضيًاًعنيـًكغيرىـ،ًكحدَّثًعفًعمرًكعثمافًرضيًاًعنيما.ًكأخذًعنوًالقراءةً
اًخمؽًكثيرًمنيـًعاصـًبفًأبيًالنُّجكد،ًكيحيىًبفًكثاب،ًكعطاءًبفًالسَّائب،ً عىرضى

ً(ِ)ًرضيًاًعنيماًً-ًكعبداًبفًعيسىًبفًأبيًليمى،ًكالشَّعبي،ًًكالحسفًكالحسيف
فيًً-الرَّئيسًاألسبؽًلجامعةًاألزىر-كلقدًأجادًاألستاذًالدُّكتكرًإبراىيـًاليدىدً

«ًبيناةًالتراثًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاصة»ًمقاالتوًفيًمجمةًاألزىرًالشَّريؼًبعنكافً
ًكالزَّمخشرمًالمفسرًكغيًر ًالمغكمً، ًكابفًسيده ًعفًالتِّرمذمًالمحدِّث، ًفييا ً،ًتكمـ ىـ

ًرحميـًاًجميعنا.-كمفًالمعاصريفًالشَّيخًحيسيفًالمرصفيً
ً
 حقيم في العمل وتحمل المسؤولية :ً -ٖ

ًالحؽًفيًالعمؿًكتحمؿًالمسؤكليةًكاممةًدكفًتفرقةًبيفًأحدًمفًالنَّاسًًً إفَّ
ًأفرادً ًمف ًكغيرىـ ًفيـ ًالخاصة، ًاالحتياجات ًذكم ًحقكؽ ًمف ا ًأيضن ًكاف ًمف كائننا

تكفيرًفرصًعمؿًليـ،ًفبلًبدًأفًيككفًليـًدكرًفيًبناءًىذاًالمجتمعًبحاجةًإلىً
ًبالنَّفعً ًيعكد مكاناتًفبلًبدًأفًتستثمرًبما عماره،ًكىـًأصحابًطاقاتًكا  المجتمعًكا 
ًاًعزًكجؿًدعاًالجميعًلمعمؿًاألخركمًكالدُّنيكم،ً كالخيرًعمييـًكعمىًغيرىـ،ًكأفَّ

َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن إلى َعاِلِم  )َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَّوُ قاؿًتعإلى:ً
ً.ًًً(ّ)ًاْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن(

                                                           

ً.ُُ(ًسكرةًالمجادلة،ًاآليةُ
ً(.ّٓ/ُلمذَّىبيً)«ًمعرفةًالقراءًالكبار»ينظر:ً(ًِ
ً.َُٓالتكبة،ًاآليةً(ًسكرةًّ
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فالقرآفًالكريـًيحثًعمىًالعمؿًكالجدًكاالجتياد،ًفالذمًيعمؿًينفعًنفسوًكينفعً
بالعمؿًمفًعدةًنكاحي،ًمنياًمؿءًفراغيـًغيره،ًكذككًاالحتياجاتًالخاصةًينتفعكفً

ًيضمرً ًالحركة ًفترؾ ًأبدانيـ ًصحة ًعمى ًالمحافظة ًكمنيا ًكمفيد، ًنافع ًىك بما
ًلمعمؿً ًفبخركجيـ ًنفكسيـ ًعمىًصحة ًالمحافظة ًكمنيا العضبلتًكيضعؼًاألبداف،
ًكيكسبكفً ًينتجكف ًبالعمؿ ًأنيـ ًكما ًاإلصابة، ًجك ًعف ًبعيدة ًمختمفة ًأجكاء يعيشكف

الًيحتاجكف،ًفذككًاالحتياجاتًالخاصةًالًيمنعيـًماًأصابيـًمفًالعمؿًًفبذلؾًلغيرىـ
فيـًأصحابًىمةًكارادة،ًًكقدًحرصًالنَّبيًصمىًاًعميوًكسمـًعمىًدمجًأصحابً
ً االحتياجاتًالخاصةًفيًمجتمعيـًفقدًكلىًالرَّسكؿًصمىًاًعميوًكسمـًابفًأـًمكتـك

ً:ًً»-رضيًاًعنوًً-ابفًعباسًعمىًالمدينةًعندماًخرجًإلحدلًغزكاتوً،ًقاؿً أىفَّ
ًأىمىًرً ًًمٍف ٍيًرىىا ًكىغى ًة مىىًالصَّبلى ًعى ٍكتيكـو ًمى ًأيِـّ ًاٍبفى ًاٍستىٍخمىؼى ً مَّـى: سى ًكى ًعميو مَّىًاي ًصى النًَّبيَّ

ًدينىةًً ،ًًًكأمًعمؿًأعظـًمفًىذاًالعمؿًاإلدارم،ًفابفًأـًمكتكـًاألعمىًنائباًً(ُ)«اٍلمى
ًًعميوًكسمـ.صمىًاً-لرىسيكؿًاً

واج واإلنجاب :  -ٗ  حقيم في الزَّ
كاجًكاإلنجابًإفًً مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًايضا،ًحقيـًفيًالزَّ

كانكاًمييئيفًكمؤىميفًلذلؾ،ًفقدًيككنكفًأحكجًلذلؾًمفًغيرىـ،ًفبزكاجيـًيجدكفًمفً
 يقؼًإلىًجانبيـ،ًكيعينيـًفيًبعضًحكائجيـًكيؤازرىـًكيساندىـ.

َماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا )وَ لى:ًاقاؿًتعً اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َأنِكُحوا اأْلََياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
يقكؿًتعالىً»،ًقاؿًالطبرم:ًً(ِ)((ُٕٖفَقرَاَء ُيْغِنِيُم المَُّو ِمن َفْضِمِو َوالمَُّو َواِسٌع عميٌم )

ًكنسائ ًمفًأحرارًرجالكـ ًالمؤمنكفًمفًالًزكجًلو، ًأييا ًكزٌكجكا ًكمفًأىؿًذكره: كـ،
ًكمماليككـ ًبتزكيجًً(ّ)«الصبلحًمفًعبيدكـ ً ًفيًأمره ًيفرؽًالخطابًاإللييً ًفمـ ،

ًالحؽً األيامىًبيفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًأكًغيرىـًمفًأىؿًالعافية،ًكلنعمـًبأفَّ
كاجًمكفكؿًلكؿًأحدًامتمؾًاالستطاعةًالماليةًفيًاالنفاؽًكاالستطاعةًفيًالقياـً فيًالزَّ

ًال ًلذكمًبالكاجبات ًرحمة ًالقرآف، ًنزؿ ًكىكذا ًالسَّكاء، ًعمى ًكالمرآة ًلمرَّجؿ كجية زَّ
                                                           

ياءًالمقدسيًفيًاألحاديثًالمختارةً)ً(ًُ ً(.َِْحًرقـًًِِْ/ُُأخرجوًالضِّ
ً.ًًِّ(ًسكرةًالنكر،ًاآليةً ِ
ً(ًطًدارًىجرً.ِْٕ/ُٕ)ًالطبرمسيرً(ًًينظرً:ًتفّ
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ًمفًأخطرً ًكينقذىـ ًكيخفؼًعنيـ، ًنفسنيا، ًكيساندىـ ًيكاسييـ، االحتياجاتًالخاصة،
ًاألمراضًالنَّفسيةًالتيًتصيبيـً،ًجراءًعزلتيـًأكًفصميـًعفًالحياةًاالجتماعيةً.

سبلـًلذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكبعكسًماًفعمتًاألمـًالجاىمية،ًفمقدًأحؿًاإل
الزكاج،ًفيـًأصحابًقمكبًمرىفة،ًكمشاعرًجياشة،ًكأحاسيسًنبيمة،ًفأقرًليـًالحؽً
فيًالزكاج،ًماًدامكاًقادريف،ًكجعؿًليـًحقكقنا،ًكعمييـًكاجبات،ًكلـًيستغؿًالمسممكفً
ًفعفًعمرًبفً ًماالن، ًعنيـ ًيمنعكا ًكلـ ًحقنا، ًليـ ًيأكمكا ًفمـ ضعؼًذكمًاالحتياجات،

" َأيَُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْمرََأًة َوِبَيا ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص َفَمسََّيا َفَمَيا الخطابًأنوًقاؿً:ً
ً(ُ)ًَصَداُقَيا َكاِماًل.."

 حقيم في الميراث: -٘
مفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًالكفايةًالمعيشيةً،ًكحفظًأمكاليـًفبتمكيفً

ًحؽ ًمف ًالخاصة ًاالحتياجات ًكمنتجيفًًذكم ًفاعمىف ًيصيركف ًكالتصرؼ، الكسب
كلجيدىـًكأكقاتيـًمستثمريفًكبأمكاليـًمنتفعيف،ًكبيذاًالًيككنكفًعالةًعمىًاآلخريف؛ً
ًالميراثً ًمف ًأك ًالعمؿ ًناحية ًمف ًسكاء ًطرقو ًبكؿ ًلمماؿ ًالتممؾ ًحؽ ًينالكف ألنيـ

ًالشرعيًكغيرىـ.
ًحؽًالتممؾًبالطرؽًا ًكماًفإفًمفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصة لمشركعة

ًتعالى:ً ًقاؿ ًالتممؾًبالميراث، ًاألعطياتًأك ًاليباتًأك ًكالتممؾًبالكسبًأك  لغيرىـ،
ً.ً(ِ)) ... لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسُبوا َوِلمنَِّساِء َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن ... ( 

                                                           

ً(.ِٔٓ/ِأخرجوًمالؾًفيًالمكطأً)ًً(ُ
ً.ِّ(ًسكرةًالنساء،ًاآليةً ِ
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كرثكفًالرجاؿًقاؿًالقرطبي:ً"كانتًالكراثةًفيًالجاىميةًبالرجكليةًكالقكة،ًككانكاًي
ًذلؾًبيذهًاآلية"ً ًكجؿَّ ًايًعزَّ دكفًالنساء،ًفأىبطؿى
(ُ).ً

فالرِّجاؿًكالنِّساءًليـًحؽًفيًالميراثًسكاءًكانكاًمفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةً
ً ًتعالى: ًقاؿ ًغيرىـ، ًمف )لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن َوِلمنَِّساِء أك

ً.(ِ)ً((ٌٚب مِّمَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًبا مَّْفُروًضا )َنِصي
ً ًعاشكر: ًابف ًكاألىشدَّاءً»قاؿ ًاألقكياء ًإيثار ًاعتادكا ًقد ًاالسبلـ ًقبؿ كانكا

ًيككن ًحتَّى ًأىشدَّائيـ ًعمى ًعالةن بقاءىىيـ ًكاً  عفاء، ًالضُّ ًكحرماف ًمقادتًيـ،ًباألىمكاؿ، ًفي كا
فكافًأيكلئؾًلضعفيـًيصبركفًعمىًالحرماًف،ًًًكيقنعكفًبالعيشًفيًظبلؿًأىقاربيـ،ً

ً.ً(ّ)«أًلىنيـًًإفًنازعكىـًطردكىـًكحرمكىـ،ًفصاركاًعالةنًعمىًالناس
ًالقرآفًالكريـًأبطؿًتمؾًالعاداتًالجاىميةًالمجحفةًفيًحؽً مماًسبؽًنجدًأفَّ

ـ،ًفالتَّممؾًحؽًمفًحقكؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًالضعفاء،ًفأنصفيـًككرثيـًكممكي
ًكالكسبًكالتَّصرؼًكالميراث؛ًليمبكاًمطالبيـًكيحققكاًماًيريدكفًفيًمعيشتيـ.

 حقيم في الرِّعاية الطِّبية:   -ٙ
إفًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًمتساككفًمعًغيرىـًفيًالحقكؽًكالكاجباتًكمنياً

الطبيةًليـًآكدًمفًغيرىـًلحاجتيـًالماسةًالرعايةًالطبية،ًبؿًنجدًأفًتكفيرًالرعايةً
إلىًمراعاةًالجانبًالنفسيًمعًالجانبًالطبي،ًكقدًأشارًالقرآفًالكريـًإشاراتًصريحةً
إلىًماًييـًالنَّاسًمفًعمـًالطبًكترؾًليـًمجاؿًالبحثًفيماًعداًذلؾً؛ًكلذاًجاءتً

ًالعامةًكالبع حة ًإلىًالمحافظةًعمىًالصِّ دًعفًاألسبابًبعضًاآلياتًالقرآنيةًداعية
ًالعقؿً ًكاستعماؿ ًالطِّب ًعمـ ًتحصيؿ ًأفَّ ًلممسمميف ًبياف ًىذا ًكفي ًلممرض، الجالبة
ًبرعايةً ًفرضًكفايةًعمىًالمسمميفًحتىًيعيشًالمجتمعًمكفكالن اإلنسانيًلمنُّبكغًفيو
صحيةًتحفظًلمصَّحيحًصحتوً،ًكتردًعمىًالمريضًعافيتوً،ًككردتًأحاديثًنبكيةً

ًالنَّاسً ًدعكة ًفي ًىكًشريفة ًفاإلنساف ًبالعبلج ًكاألمر ًاألطباء ًالتَّداكمًكاستشارة إلى

                                                           

ً(ٕٗ/ٓ(ًتفسيرًالقرطبيً:ًالجامعًألحكاـًالقرآفً)ُ
ً.ٕ(ًسكرةًالنساء،ًاآليةًِ
ً(.ّٕ/ْلمطاىرًابفًعاشكرً)«ًالتَّحريرًكالتَّنكير»(ًينظرً:ًّ
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ًميقكماتً ًكأىـ ًاإلنساف ًميتطمبات ًأكؿ ًىي ًكالصِّحة ًكسيمتيا ًأنو ًكما ًالتَّنمية ىدؼ
الحياة،ًكمفًيمعفًالنظرًفيًالقرآفًالكريـًكاألحاديثًالنبكيةًالشريفةًيجدًماًالًحصرً

حيةًلرعايةًذكمًاالحتياجا ًًفيًلوًمفًاأليسسًالصِّ ًاٍمرىأىةنًكىافى ،ًأىفَّ تًالخاصةًفعىٍفًأىنىسو
ً: ةن،ًفىقىاؿى اجى ًحى ًًليًإليؾى ًاًًًإفَّ ٍقًميىاًشىٍيءه،ًفىقىالىٍت:ًيىاًرىسيكؿى ًاٍنظيًرمًأىمًَّ»عى فو ًفيبلى يىاًأيَـّ

تىؾًً اجى ًلىًؾًحى تَّىًأىٍقًضيى تَّ«ًالسِّكىًؾًًشٍئًت،ًحى ًمىعىيىاًًفيًبىٍعًضًالطُّريًؽ،ًحى بلى ىًفىرىغىٍتًًمٍفًفىخى
ًتيىاًً اجى حى
(ُ).ً

فمننظرًإلىًالرِّعايةًالنَّفسيةًمفًالرسكؿًالكريـًصمىًاًعميوًكسمـًبيذهًالمرآةً
بركزهًصمىًاًعميوًكسمـًلمناسً»بتمبيةًطمبياًحتىًفرغتًمفًحاجتياًقاؿًالنككم:ً

ً ًليشاىدكا ًمسترشدىـ ًكيرشد ًحقكقيـ، ًإلى ًالحقكؽ ًأىىؿ ًليصؿ ًمنيـ، أىفعالو،ًكقرًبًو
ً-صمىًاًعميوًكسمـً-كحركاتوًفيقتدلًبيا،ًكىكذاًينبغيًلكالةًاأليمكر،ًكفيياًصبرهً

ًعوً ًكبيافًتكاضي ًحاجةن، ًسأىلو ًمىٍف جابتو ًكاً  ًالمسمميف، ًلمصمحة ًفيًنفسو عمىًالمشقة
ً.(ِ)«ًًبكقكفوًمعًالمرأىةًالضعيفة

ًكاالستم ًكالتعبير، ًفيًالحرية اعًلمطالبيـًفمفًحؽًذكمًاالحتياجاتًالخاصة
ًكاستمعًلممرأةًالتيًفيًعقمياًشيء.ً-صمىًاًعميوًكسمـًً-كماًفعؿًالرسكؿً

 ثانيا: تأىيل ذوى الحتياجات الخاصة لتحقيق التنمية البشرية:
إكسابيـًمختمؼًالمعارؼًكاالتجاىاتًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًيقصدًبتأىيؿً

الفعالةًفيًبرامجًالتنميةًالبشريةًكفقاًًًكالقيـًكالمياراتًالتيًتؤىميـًلممشاركةًاإليجابية
إلمكانياتيـًكقدراتيـًإضافةًإلىًتغييرًثقافةًالمجتمعًنحكًالمعاقيفًكاإلعاقةًمفًثقافةً

 .التيميشًإلىًثقافةًالتمكيف
كتستندًفمسفةًتأىيؿًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًإلىًأىميةًدمجيـًفىًالمجتمعً

ًكالماديةًكذلؾًمفًخبلؿًماًيمىً:ًًعفًطريؽًاإلفادةًمفًجميعًالمكاردًالبشرية

                                                           

بػػػابًقػػػربًالنبػػػيًعميػػػوًالسػػػبلـًمػػػفًالنػػػاسًً-كتػػػابًالفضػػػائؿًحيحػػػو،ً(.ّٖ-ِٖ/(ًًأخرجػػػوًمسػػػمـًفػػػيًصُ
ً(.ٕٔ()ِِّٔكتبركيـًبوً)

ًُٓ(ًًينظرً:ًشرحًالنككمًعمىًمسمـً)ِ
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 ًتعديؿًاتجاىاتًالمجتمعًنحكًذكلًاالحتياجاتًالخاصةً،ًمفًخبلؿًاإلعبلـ
ًينقصيـً ًال ًأفراد ًباعتبارىـ ًعنيـ ًالذىنية ًالصكرة ًلتحسيف ًكالمسمكع المرئى

ًالميارةًكلكفًينقصيـًتكفيرًاإلمكانيات.
 ًا ًمع ًالتنمكية ًالبرامج ًفى ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكل ًالمراكزًدمج ًمف إلفادة

 المتخصصةًفيًإشراكيـًبمختمؼًاألنشطةًالتىًينظمياًالمجتمعً.
 ًاالستفادةًمفًإمكانياتًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفيًبرامجًالتأىيؿًالتىًتقدميا

 المؤسساتًالمعنيةًليـ.
 ًًذكم ًألسر ًالصحية ًالخدمات ًك ًاالجتماعية ًالمساندة ًأشكاؿ ًكافة تكفير

ً ًلخفض ًالخاصة ًىذهًاالحتياجات ًعمى ًالكاقعة ًالنفسية ًالضغكط مستكيات
 . األسر

حسسبًالفركؽًالفرديةً،ًكالتىًعمىًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًكتختمؼًتاىيؿًً
أساسياًيتـًتصميـًالبرامجًكالخططًالمناسبةًإلشباعًاحتياجاتيـًمفًخبلؿًالمجاالتً

ًالتاليةً:
 التأىيل الجتماعى  -ٔ

ئةًذكمًاالحتياجاتًالخاصةًكمتطمباتًتعتبرًعمميةًتثقيؼًكتكعيةًالمجتمعًبف
ًىذاً ًفي ًالعاممة ًالمؤسسات ًلتحقيقيا ًتسعي ًالتي ًالميمات ًمف ًالمجتمع ًفي دمجيـ

ًكفعالياتًالمجتمعً المجاؿ ًالفرصًلبلندماجًفيًمختمؼًانشطة مفًخبلؿًإعطائيـ
ًالعمؿً ًحؽ ًليـ ًكيضمف ًفاعميف ًأعضاء ًيككنكا ًأف ًفي ًميمتيـ ًكتسييؿ التنمكية

ًبكؿًماًىكًمتاحًفيًالمجتمعًمفًخدمات. ريةًالتنقؿًكالتمتعباستقئلليةًكح
كماًتشمؿًخدماتًالتأىيؿًاالجتماعىًخدماتًاإلرشادًاألسرلًألًإشراؾًكؿً
ً،ً ًالمتكقعة ًالمشاكؿ ًلمكاجية ًكالفيـ ًالدعـ ًكتكفير ًاإلرشاد ًعممية ًفى ًالكالديف مف

ًالتىًيحتا ًالنصحًلمكالديفًبشأفًخدماتًالبيئة ًالطفؿًمفًكتشمؿًكذلؾًتقديـ جًليا
ذكلًاالحتياجاتًالخاصةًكمدلًتقدمو،ًكماًيستيدؼًالتأىيؿًالمجتمعىًالعمؿًعمىً
ًفىً ًدمجو ًتسييؿ ًعمى ًكالعمؿ ،ً ًكاالقتصادية ًاالجتماعية ًكخفضًاألعباء تخفيؼ

ًالمجتمعًكالمحيطًالذلًيعيشًفيو.ً
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ًذكلً ًأىمية ًإلى ًاإلعبلـ ًكسائؿ ًخبلؿ ًمف ًالعاـ ًالرأل ًتكجيو ًالضركرة كمف
حتياجاتًالخاصةًكضركرةًرعايتيـً،ًحيثًإفًرعايتيـًتجنبًالمجتمعًأعباءًكثيرةًاال

ًفئاتًتعكؽًتحقيؽً ًإلى ًسيؤدلًإلىًتحكليـ ًدكفًرعاية ًتركيـ ًألف ،ً ًالمستقبؿ في
أىداؼًالتنميةًالبشرية؛ًلذاًيجبًأفًتتبنىًالدكؿًسياسةًإعبلميةًتكعكيةًلنشرًثقافةً

مجتمعً،ًكالتعريؼًبحقكقيـً،ًكتغييرًالصكرةًاحتراـًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفىًال
ًًالنمطيةًعنيـً.

ًالدكؿًفىًالمجتمعاتًاإلسبلميةًبتكفيرًًً-أيضاًً-كمفًالضركرمً أفًتمتـز
اإلمكانياتًالتىًمفًشأنياًمساعدةًذكلًاالحتياجاتًالخاصةًفىًحياتيـًاليكميةًمثؿً

ًكالمنشأتًالحكًك ًبرايؿًفىًاألجيزة ًككتابة ًمعًمترجمىًاإلشاراتً، ًإزالةًمية ضركرة
ًلذكلً ًميسرة ًبيئة ًلتكفير ًكالسمككية ًكالمعمكماتية ًالمادية ًالبيئية ًكالعكائؽ الحكاجز

 اإلعاقةًتساعدىـًعمىًالدمجًبالمجتمع.
 التأىيل األكاديمى   -ٕ

ًتع    ًإذ ًالتأىيؿ ًأساليب ًأىـ ًمف ًالتعميـ ًتمييعىد ًعممية ًذكمًالد ًكرعاية تعميـ
لذاً يةًعمىًماًيعرؼً"ًبالخطةًالتربكيةًالتعميمية؛االحتياجاتًالخاصةًًبصكرةًأساس

التأىيؿًاألكاديميًإستراتيجيةًتربكيةًبديمةًتأخذًبياًمعظـًبمدافًالعالـًاإلسبلميًًيعدً
ًفيً ًالمتنكعة ًاحتياجاتيـ ًكمراعاة ًقبكليـ ًك ًالخاصة ًاالحتياجات ًذكم ًأكضاع لفيـ

ً ًاالجتماعي ًبيدؼًالتمكيف ً ًكمجتمعنا ًذكلًًليـالمؤسساتًالتعميمية ًدمج ًكيعزز ،
اإلعاقةًفىًالمدارسًالعامةًمفًاستكماؿًجميعًاألطفاؿًالتعميـًاألساسىً،ًكيساىـًفىً
إزالةًالتمييزًضدىـً،ًكلوًمردكدًذكًفعاليةً،ًكيتطمبًدمجًاألطفاؿًذكلًاإلعاقةًفىً
التعميـًًإحداثًتغييراتًفىًالنظـًكفىًالمدارسً،ًكيعتمدًنجاحًنظـًالتربيةًالشاممةً

ًلتحقيؽً)ال ًالتشريعاتًالبلزمة ًالدكؿًباعتماد ًعمىًالتزاـ ًكبيران ًاعتمادان ًالدمجى( تعميـ
نشاءًالبنيةً عدادًخططًعمؿًكطنيةً،ًكا  ذلؾً،ًكتقديـًتكجياتًسياسيةًكاضحةً،ًكا 
التحتيةًالمناسبةً،ًكتكفيرًالقدراتًالخاصةًبالتنفيذً،ًمعًاالستفادةًمفًالتمكيؿًالطكيؿً

ألطفاؿًذكلًاإلعاقةًعمىًنفسًمستكلًنظرائيـًمفًالتعميـًاألمدً،ًكلضمافًحصكؿًا
ًاألمرًالذلًيتطمبًزيادةًالتمكيؿ.ً
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إفًإيجادًبيئةًتعميميةًشاممةًكحاضنةًلذكلًاالحتياجاتًالخاصةًسكؼًيساعدً
جميعًاألطفاؿًعمىًالتعمـًكتحقيؽًإمكاناتيـً،ًكتحتاجًالنظـًالتربكيةًكالتعميميةًإلىً

يبًالتىًتركزًعمىًالمتمقىً،ًمعًتغييرًالمناىجًالدراسيةً،ًاعتمادًالمزيدًمفًاألسال
ًكطرؽًكمكادًالتدريسً،ًكنظـًالتقييـًكاالمتحانات.

إفًالتدريبًالمناسبًلممعمميفًبصفةًعامةًيمكنوًبناءًالثقةًبالمعمـً،ًكتحسيفً
ًدمجً ًمبادلء ًتدخؿ ًكيجبًأف ،ً ًاإلعاقة ًذكل ًاألطفاؿ ًتعميـ ًعمى ًكقدراتو مياراتو

فاؿًفىًالمدارسًضمفًنطاؽًبرامجًتدريبًالمعمميفً،ًكأفًتترافؽًمعًسائرًىؤالءًاألط
ًبأساليبً ًالخاصة ًكالتجارب ًالخبرات ًفى ًلمتشارؾ ًالفرصًليـ ًتكفر ًالتى المبادرات

ً.التربيةًالشاممةً)ًالتعميـًالدمجىً(

 التأىيل الميني   -ٖ
ًت ًعمى ًتشتمؿ ًالتى ًكالمنسقة ًالمستمرة ًالعممية ًتمؾ ًىك ًالميني قديـًالتأىيؿ

الخدماتًالمينيةًمثؿًالتكجيوًكالتدريبًالمعدًبقصدًتمكيفًالشخصًذكلًاإلعاقةًمفً
ًلتعميـً ًالمتعمقة ًاتخاذاإلجراءات ًخبلؿ ًمف ً ًفيو ًكاالستمرار ًمعيف ًعمؿ تأميف
ًلقدراتيـً ًالميف ًأنسب ًعمى ًعقميان( ًأك ًحسيان ًأك ً)جسميان ًاإلعاقة ًذكم االشخاصً

فيـ،ًكذلؾًلتحقيؽًاألىداؼًاإلنسانيةًكاالجتماعيةًالمتبقيةًبعدًاإلعاقةًكالعجزًكتكظي
ًالمجتمعً ًكالتكيؼًفي ًالتفاعؿ ًعمى ًقادريف ًمنتجيف ًإلىًأفراد ًكتحكيميـ كاالقتصادية
ًاألسرمً ًمحيطيـ ًفي ًالذات ًكتأكيد ًكالمشاركة ًاالندماج ًليـ ًيتيح ًاجتماعيان تكيفان

ًكاالجتماعيً.
ً

 يا:اآلليات التي تساعد عمى تأىيل ذوى اإلعاقة مين
 ًبإجراءًالتشريعات والقوانين ًاألعماؿ ًأصحاب ًالقانكف ًيمـز ًفعندما :

ًالعمؿً ًكتكييؼًبيئة ًكاالختيارً، ًإجراءاتًالتكظيؼً، تعديبلتًمثؿًإتاحة
كتعديؿًأكقاتًالعمؿًلتتناسبًمعًظركؼًذكلًاإلعاقةً،ًكتكفيرًالتكنكلكجياً
ًالعم ًمجاؿ ًفى ًالتمييز ًمف ًيحد ًأف ًشأنو ًمف ًىذا ًكؿ ،ً ؿًالمساعدة

ًكالتكظيؼ.ً
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 ًتدريبًذكلًاإلعاقةًعمىًميفًمفًشأنياًًكىك:ًًالتدريب المينى األساسى
أفًتمغىًأكًتخفؼًإلىًأقصىًدرجةًممكنةًأثرًاإلعاقةًعمىًاإلنتاجً،ًكالبدً
ًاألىميةً ًفمف ًلذا ًالعمؿ ًسكؽ ًمتطمبات ًمع ًتتسؽ ًالميف ًىذه ًتككف أف

محمىًلمحصكؿًالقصكلًدراسةًكمعرفةًمتطمباتًكاحتياجاتًسكؽًالعمؿًال
ًألداءً ًالمطمكبةًكالمياـًكالشركطًالكاجبًتكافرىا عمىًقائمةًالميفًالمحمية
ًفىً ًالتدريب ًيتـ ًأف ًكينبغى ،ً ًبيا ًتحيط ًالتى ًالعمؿ ًكظركؼ ًمينة كؿ

ًظركؼًمماثمةًكمشابيةًلظركؼًسكؽًالعمؿًالمفتكحً.
 ًدراسةًًالتأىيل المينى المرتكز عمى األسرة  والمجتمع ًخبلؿ ًمف ًيتـ :

ًذكلًإمك ًفيو ًيساىـ ًإنتاجى ًمشركع ًفى ًلمشراكة ًكالمجتمع ًاألسرة انيات
 اإلعاقةًمعًأسرتوًكأفرادًمجتمعوًكذلؾًلتحسيفًمياراتوًالمينية.ً

 ًذكمًإنشاء مراكز لمتأىيل الميني ًاألشخاص ًكتدريب ًبتأىيؿ ًتختص :
ًلقدراتيـً ًالمناسبة ًالميف ًعمى ًالعقمية ًأك ًالحسية، ًأك ًالجسمية، اإلعاقة

مفًطاقاتًبشريةًمعطمةًإلىًأفرادًمنتجيفًقادريفًعمىًالتفاعؿًكتحكيميـً
ًمعًنظرائيـًمفًبقيةًأفرادًالمجتمعًكذلؾًبتدريبيـًعمىًأمًمينةًمناسبة.

 .ًبناءًقدراتًالعامميفًفىًمجاؿًاإلعاقةًفيًالقطاعاتًالمينيةًالمختمفة 
 ًًخدماتًلؤلشخاصًذكل ًتقدـ ًمينية ًفىًبرامجًكأنشطة ًاالستثمار تشجيع

 اقةً.اإلع
 التأىيل السياسي:  -ْ

كالتأىيؿًالسياسىًلذكلًاالحتياجاتًالخاصةًىكًإزالةًالحكاجزًكتسييؿًًًًًًً
ًالسياسيةً ًحقكقيـ ًعمى ًلمحصكؿ مكانياتيـ ًكا  ًقدراتيـ ًلتطكير ًليـ، ًالفرص تاحة كا 
سياماتيـً ًالقرارًفىًشئكنيـًكا  ًفىًالتخطيطًكاتخاذ كالنيكضًبمسئكلياتيـًكمشاركتيـ

كافةًالحقكؽًًَُِْتمعاتيـ؛ًًفعمىًسبيؿًالمثاؿ:ًأعطىًدستكرًمصرًفىًتنميةًمج
ً ًرقـ ًالقانكف ًإلىًذلؾًصدكر ًإضافة ًلذكلًاالحتياجاتًالخاصة لسنةًًَُالسياسية

(ًعمىًأفً"األشخاصًذكلًاإلعاقةًيتمتعكفًبكافةًُّ،ًحيثًأشارًفىًمادتوً)َُِٖ
ً ًالجيات ًكتتخذ ،ً ًاآلخركف ًبيا ًيتمتع ًالتى ًالسياسية ًباإلجراءاتًالحقكؽ المعنية

ًأنكاعيا،ً ًبجميع ًكاالستفتاءات ًاالنتخابات ًفى ًكالتصكيت ًالترشيح ًبعمميات الخاصة
ًالعممياتً اإلجراءاتًالكفيمةًبإتاحةًكتيسيرًمشاركةًاألشخاصًذكلًاإلعاقةًفىًىذه
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ًاالقتضاءًبمرافقيفًأكًمساعديفًيختارىـً ًعند ًفىًذلؾًالحؽًفىًاالستعانةًعنو بما
ً"ًكلتحقيؽًذلؾًيتطمبًاألمرًاتخاذًاإلجراءاتًالتالية:ىؤالءًاألشخاصً

 ًًالفرص ًتكافؤ ًتحقيؽ ًكضماف ًالمعاقيف ًالمرشحيف ًلدعـ ًالجيكد تتضافر
المجمسًالقكميًلشئكفًاإلعاقة،ًكمنظماتًالمجتمعًًإعبلميانًأماميـًمفًخبلؿ

ًالمدنيً.
 ًًالذىنيةًعفًالمرشح ًلتغييرًالصكرة ًتكجوًالرأمًالعاـًبشكؿًمنظـًكمخطط،

مفًذكلًاإلعاقةًكالمساىمةًفيًتغييرًالثقافةًالمجتمعيةًالحاكمةًليذهًالصكرةً
ًمفًخبلؿًكسائؿًاألعبلـًالمختمفة.

 ًًفى ًالترشح ًاإلعاقة ًذكل ًلؤلشخاص ًالسياسية ًاألحزاب ًكتشجيع إلزاـ
االنتخاباتًالبرلمانيةًكالمحميةًكالنقاباتًالمينيةًكالجمعياتًاألىميةًليككفًًليـً

 ةًكاتخاذًالقرار.دكرىـًفيًصناع
 

 المراجع:
ًالقانكفًرقـً -1 ًالرسمية، ،ًاألشخاصًذكلًاإلعاقة،ًَُِٖلسنةًًَُالجريدة

َُِٖ.ً
ًكالمعكقيف،ً -2 ًالخاصة ًالفئات ًرعاية ًلييئات ًالنكعى ًلبلتحاد ًالدكرية النشرة

 .ََِٗ،ًالسنةًالثانيةًكالعشركفًأكتكبرًْٗالعددً
ًالمرك -3 ًالزكاج: ًلراغبي ًكالفحص ًالمشكرة ًدليؿ ًاإلسبلميًكتاب ًالدكلي ز

 .َُِٗلمدراساتًكالبحكثًالسكانيةًجامعةًاألزىر،ً
ًالخاصةً -4 ًاالحتياجات ًلذكل ًاالجتماعي ً"التمكيف ًالقصاص ًمحمد ميدل

ًالتجنبً ًبيف ًالذىنية ًاإلعاقة ًالثانىًعف ًالعربى ًالمؤتمر ،"ً ًميدانية دراسة
ًأسيكط،ً ًجامعة ًالمعاؽ، ًبحقكؽ ًالمعنى ًالتجمع ًمنتدل ًينظمو كالرعاية،

 .ََِْيسمبرًد
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 المبحث السابع
 موقف اإلسالم من العنف الموّجو لمطفل

ً
ًغيرً ًتعدينا ًاألطفاؿ ًعمى ًالتعدم ًظاىرة ًالعالمية ًالمجتمعات ًبعض تشيد
ًمنكرةً ًظاىرة ًأنيا ًشؾ ًكال ًكقانكننا، ًشرعنا ًليـ ًالمكفكلة ًحقكقيـ ًكسمبيـ مشركع،

ـًًٌكمرفكضةًكغريبةًعمىًمجتمعاتناًاإلسبلميةًالمصكنةًبتعاليـ الشرعًالحنيؼ،ًكمفًث
كافًمفًالضركرمًكالكاجبًعميناًأفًنشيرًإلىًمكقؼًاإلسبلـًالصحيحًكالكاضحًمفً

ًىذهًالظاىرة،ًكتداعياتياًالسمبيةًعمىًالطفؿًكالمجتمع،ًكذلؾًعمىًالنحكًاآلتي:ً
 

 أوًل: اىتمام اإلسالم بالطفل:
ً ًكمحميَّةه ًمتنكِّعةه ًاإلسبلـً ًفيًشريعًة ًالطفًؿ ًرادعة،ًإفًحقكؽى ًشرعيَّةو بعيقكباتو

ًمفً رنا ًكميبرِّ ًاألدياًف، ًكجميًع ًاإلسبلـ ًمقاصًد ًمف ًميقدَّسنا ًمىقًصدنا ًتيمثِّؿي ًالحقكؽي كىذه
ًنينناًفيًبطًفًأيمِّو،ً ًتبدأيًمنذيًتخمًُّقوًجى راتًالشرائعًاإللييَّة،ًكحقكؽيًالطفًؿًفيًاإلسبلـً ميبرِّ

 (ُ).كتصاحبيوًحتىًنيايةًمرحمًةًالطفكلةًً
ًقبؿًًك ًاألطفاؿ ًمنو ًيعاني ًكاف ًالذم ًالحاؿ ًمف ًطرفنا ًالكريـ ًالقرآف ًحكى قد

)َوَل َتْقُتُموا َأْوَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُيْم اإلسبلـ،ًكمنوًماًجاءًفيًقكلوًتعالى:ً
يَّاُكْم ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيرًا(  بيةًكانتًتقكـًبقتؿً،ًحيثًإفًبعضًالقبائؿًالعًر(ِ)َواِ 

بعضًأكالدىاًبعدًالكالدةًمباشرة،ًتحتًتأثيرًالفقرًكالحاجة،ًدكفًرحمةًبالطفؿ،ًأكً
ًشفقةًعميو.

ًأحياء،ًكذلؾًبأفًتيحفرًلؤلنثىً فقدًكافًبعضًالعربًيقكـًبكأدًالبنات،ًكقتميفَّ
ؾًحفرةًعميقةًكيييؿًعميياًالترابًكىيًحيةًبيديو،ًلمجردًأنياًأنثىًفقط،ًكىذاًالًش

ًً–نعدهًعارناًعمىًجبيفًاإلنسانيةً حتىًجاءًاإلسبلـ،ًكحٌرـًذلؾًقطعنا،ًكسٌدًً-كقتئذو
                                                           

ػػةًاألديافًتحػػتًعنػػكاف:ً"تعزيزًكرامػةًًُ) مفًكممةًفضيمةًاإلماـًاألكبرًأ.د/ًأحمدًالطيبًفي:ًمؤتمػػرًًقمَّ
 الطفؿ"ًفيًالفاتيكاف.

ً.ُّإلسراء،ًاآليةًسكرةًا(ًًِ
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َذا ُبشَِّر َأَحُدُىْم ِباأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُيُو كؿًالذرائعًالمفضيةًإليو،ًكذلؾًفىًقكلوًتعالى :)َواِ 
َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئمَ وقولو تعالى: ، (ٔ)ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيٌم{  ًً.(ِ)ْت . ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت ( }َواِ 

ًكنيتًعفً ًكحسفًرعايتيـ، ًالتيًأمرتًببرًاألطفاؿ، كمفًالتكجيياتًالنبكية
ً ًالنًَّبيَّ رى ،ًأىٍبصى اًبسو ًحى ًٍبفى ًاأٍلىٍقرىعى ٍيرىةى،ًأىفَّ مَّىًً-العنؼًضدىـ:ًماًركمًعىٍفًأىًبيًىيرى صى

ً مَّـى سى ًفىقًىً-ايًعميًوًكى سىفى ًاٍلحى ًييقىبِّؿي ،ًفىقىاؿى ـٍ ًكىاًحدناًًمٍنيي اًقىبٍَّمتي لىًدًمى ًاٍلكى ًًليًعىشىرىةنًًمفى :ًًإفَّ اؿى
ًاًً :ًً-رىسيكؿي مَّـى سى مَّىًايًعميًوًكى ـًٍ»صى ًييٍرحى ًالى ـٍ ًيىٍرحى ًً(ًّ)«.ًإنَّويًمىٍفًالى

صميً-كماًركمًًعفًعًمرًكًبفًشيعىيبًًعفًأبيوًعفًجده،ًقاؿ:ًقاؿًرسكؿًاً
ؽًَّكبيًرنا".ًاًعميوًكسم نا،ًكيٍعًرٍؼًحى ًصغيرى ـٍ ً(ْ)ـ:ً"ليسًمنَّاًمفًلـًيىٍرحى

ً: ،ًقىاؿى اًلؾو ًًباٍلًعيىاًؿًًمٍفًرىسيكًؿً»كماًجاءًعىٍفًأىنىًسًٍبًفًمى ـى ًأىٍرحى دناًكىافى ًأىحى مىاًرىأىٍيتي
مًَّـى سى مَّىًايًعميًوًكى ً(ٓ)«.ًاًًصى

ًاألبناءًفيًاإلسبلـًحتىًصارً ًالطفًؿًعمىًأبيوًكتعدَّدىٍتًحقكؽي مفًبيًنياًحؽُّ
ًكحتىًالً ًبو، ًكاستيزاًئيـ ًاألطفاًؿ ًلسيخريًة و ًييعرِّضي ًال ًحىسىننا ًاسمنا ًلو ًيختارى ًأف في
ًبنفًسوً ؿي ًيتدخَّ ًاإلسبلـً ًدًكالعدكانيًَّة،ًككافًنبيُّ ًإلىًاالنطكاًءًكالتكحُّ ًالنشازي يضطٌرهًاالسـي

ًبياًأسماءنًًلتغييًرًأسماًءًاألطفاًؿًالمسككنًةًبإيحاءاتًو ًاألطفاًؿ،ًكيستبدؿي تيؤذمًمشاعرى
ً.(ٔ)أخرلًمشرقةنًكجميمةًن

ًالقضيةً ًىذه ًتقرير ًعمى ًالمسمـ ًالمجتمع ًفي كلذلؾًحرصتًمدارسًالسمكؾ
اإلماـًالغزاليًًالخطيرة،ًكحكلتياًلمنيجيةًسمككيةًفيًتربيةًاألطفاؿ؛ًكمفًذلؾًماًقالو

انىةهًًعٍندىًكىاًلدًىً– اليةهًعىٍفًرحموًا:ً"الطفؿًأىمى ةه،ًخى ٍكىىرىةهًنىًفيسىةه،ًسىاذىجى ًجى قىٍمبيويًالطَّاًىري ٍيًو،ًكى
                                                           

 .ٖٓسكرةًالنحؿ،ًاآليةًً(ًًُ
 .ٗ،ًٖسكرةًالتككير،ًاآليتافًً(ِ
 .ُِّٖ،ًمسمـًٕٗٗٓمتفؽًعمىو:ًالبخارمًرقـًًً(ّ
 ًَُِٗ(ًًسنفًالترمذمً،ًأبكابًالبرًكالصمةً،ًبابًماًجاءًفيًرحمةًالصبيافً،ًحديثًرقـًًْ
ًتًوًاب:ًالفضائؿ،ً(ًًحديثًصحيح،ًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو،ًكتٓ مَّـىًً-باب:ًرىٍحمى سى مَّىًايًعميًوًكى ً-صى

ً، فىٍضًؿًذىًلؾى ًعًوًكى تىكىاضي ًكى ًكىاٍلًعيىاؿى ٍبيىافى  .ُِّٔرقـًًَُٖٖ/ْالصِّ
ػػةًاألديافًتحػػتًعنػػكاف:ً"تعزيزًكرامػةًًًٔ) مفًكممةًفضيمةًاإلماـًاألكبرًأ.د/ًأحمدًالطيبًفي:ًمؤتمػػرًًقمَّ

 تيكافالطفؿ"ًفيًالفا
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دىً ًًبًوًإليًو،ًفىًإٍفًعيكِّ اًييمىاؿي ًمى ًإلىًكيؿِّ مىاًئؿه ،ًكى اًنيًقشى ًمى ًًلكيؿِّ ًقىاًبؿه ،ًكىصيكرىةو،ًكىىيكى ًنىٍقشو كيؿِّ
ًًفيًالدٍُّنيىاًكًى سىًعدى مِّمىويًنىشىأىًعميًو،ًكى ًكىعي ٍيرى ًلىويًاٍلخى ًميعىمِّـو كيؿُّ اآٍلًخرىًة،ًكشاركوًفيًثكابوًأبكه،ًكى

. ميؤىدِّبو ًكى
ًفيًرقبةًالقيـًً ًاٍلًكٍزري كىافى ،ًكى ًكىىىمىؾى ًشىًقيى ًاٍلبىيىاًئـً ًًإٍىمىاؿى ،ًكىأيٍىًمؿى ًالشَّرَّ دى ٍفًعيكِّ كىاً 

ًأًى ًقيكا نيكا ًآمى ًالًَّذيفى ًأىيُّيىا ًنىارناًعميو،ًكالكاليًلو،ًكقدًقاؿًاًعزًكجؿً}يىا ـٍ ًكىأىٍىًميكي ـٍ ٍنفيسىكي
ًكىاٍلًحجارىةي{ قيكديىىاًالنَّاسي كى
(ُ).ً

ًالمخالفة،ً ًعند ًكيؼًيعامؿ ًأشار ًلمطفؿ، ًالمعاممة ًإحساف ًعف ًتكمـ ًأف كبعد
ً ًكىالى ٍنوي، ًعى ًيىتىغىافىؿى ًأىٍف ًفىيىٍنبىًغي ًكىاًحدىةن ًمىرَّةن ًاأٍلىٍحكىاًؿ ًبىٍعًض ًًفي ًذىًلؾى ًالصبي الىؼى ًخى "فىًإٍف

ًًسيَّمىاًيىيًٍ مىىًًمٍثًمًو،ًكىالى دهًعى ًلوًأنوًيتصكرًأفًيتجاسرًأىحى ًييٍظًيرى ًييكىاًشفىوي،ًكىالى ًًسٍترىهي،ًكىالى ًتؾى
ً تَّىًالى سىارىةن،ًحى اًييًفيديهيًجى بَّمى ًعميًوًري ًإذىاًسىتىرىهيًالصبي،ًكاجتيدًفيًإخفائو،ًفإفًإظيارًذىًلؾى

ًييبىاليًًباٍلميكىاشىفىًة.
ًذىًلؾًىً ًلىوي:ًًفىًعٍندى ييقىاؿي ًكى ًًفيًو، ًاأٍلىٍمري ييعىظَّـى ًكى ًًسرِّا ًييعىاتىبى ًفينبغيًأىٍف ًثىاًنينا، ادى ًعى ًإٍف

ًالنَّاًس،ً ًبىٍيفى ًًفيًًمٍثًؿًىىذىاًفىتىٍفتىًضحى ًًلًمٍثًؿًىىذىا،ًكىأىٍفًييطَّمىعىًعميؾى ًذىًلؾى ًبىٍعدى ًأىٍفًتىعيكدى ًإيَّاؾى
ًًباٍلعًً ًعميًو ًاٍلقىٍكؿى ًتيٍكًثًر ًكىالى ًة،ًكىريكيكبي مى ًاٍلمىبلى ًسىمىاعي ًعميًو ًيىييكفي ًفىًإنَّوي ، ًًحيفو تىاًبًًفيًكيؿِّ

ويً بِّخي ًييكى ًمىعىوي،ًفىبلى ـً ًمفًقمبو،ًكليكفًاألبًحافظانًىيبةًاٍلكىبلى ـً ٍقعيًاٍلكىبلى يىٍسقيطيًكى اٍلقىبىاًئًح،ًكى
ريهًي تىٍزجي فيويًًباأٍلىًب،ًكى كِّ ًتيخى ًأىٍحيىاننا،ًكىاأٍليُـّ ًنىيىارنا،ًًًإالَّ ًالنٍَّكـً ًف ًييٍمنىعىًعى يىٍنبىًغيًأىٍف ًاٍلقىبىاًئًحًكى ًف عى

ًالكطيئةًحتىًتتصمبًأعضاؤه،ً لىًكٍفًييٍمنىعيًاٍلفيريشى ًكى ًييٍمنىعىًًمٍنويًلىٍيبلن ،ًكىالى ًاٍلكىسىؿى فىًإنَّويًييكًرثي
ً ًًفي شيكنىةى ًاٍلخي دي ًييعىكَّ ًبىٍؿ ، ًالتَّنىعُّـً ًعف ًيصبر ًفبل ًبدنو، ًيسمف ٍمبىًس،ًكال ًكىاٍلمى ٍفرىًش اٍلمى

" كىاٍلمىٍطعىـً
(ٕ) . 

وفي ضوء ما سبق يمكننا أن نؤكد أن اإلسالم يرفض العنف الموجو لمطفل 
بالطفؿ،ًسكاءًأكافًًكؿًتصرؼًيؤدمًإلىًإلحاؽًاألذلكنقصدًبوًىنا:ًرفًضا قاطًعا، 

ًإيذاءنًلفظيِّا،ًأـًجسديِّا،ًأـًنفسيِّا،ًأـًجنسيِّا.ً
ً

                                                           
ً.ٔسكرةًالتحريـ،ًاآليةًً(ًًُ
ًالديف،ً)ِ  (.ًّٕ،ًِٕ/ًّ(ًإحياءًعمـك
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لعنف الموجو لمطفل؛ ونظرة الشريعة اإلسالمية لتحريميا، ثانًيا: أشكال ا
 وتجريميا:

يؤكدًالكاقعًكجكدًكثيرًمفًحاالتًممارسةًالعنؼًضدًالطفؿًفيًبعضًاألسرً
ًمفً ًاإللكتركنية ًكالصفحات ًكالمكاقع، ًالجرائد، ًتنشره ًما ًذلؾ ًكيدعـ كالمجتمعات،

ًكمتتابع؛ ًيكمي ًبشكؿ ًلمطفؿ ًالمكجو ًكالعنؼ ًاالعتداء ًتضافرًًحكادث ًيستدعي ما
الجيكدًالرسميةًكالمؤسسيةًالتيًتحميًالطفؿًكتكفؿًلوًحقكقوًالمشركعة،ًكمفًىذهً

ًاألشكاؿًماًيأتي:ً
 اإليذاء الجسدي:  -ٔ

ًلمطفؿً ًالعنؼًالمكجو ًأشكاؿ ًأحد ًالجسدمًعمىًالطفؿ ًكاالعتداء ًاإليذاء ييعد
ً)الضربًالمؤذ ًفي: ًالمثاؿ ًعمىًسبيؿ ًاإليذاء ًىذا ًكيتمثؿ ًكالحرؽ،ًبشكؿًعاـ، م،

ًكالحبس(.ً
كالًشؾًأفًىذاًأمرًقدًحرمتوًالشريعةًاإلسبلميةًبشكؿًقطعي،ًكيدخؿًذلؾًفيً

(ً ًتعالى: ًقكلو ًاٍحتىمىميكاًعمكـ ًفىقىًد ًاٍكتىسىبيكا ًمىا ًًبغىٍيًر ًكىاٍلميٍؤًمنىاًت ٍؤًمًنيفى ًاٍلمي ًييٍؤذيكفى كىالًَّذيفى
ٍثمانًمًُّبيننا( بيٍيتىانانًكىاً 
ً(ُ)ً. 

اًً–عًالحنيؼًكماًأكدًالشًر عمىًعدـًجكازًتعذيبًاإلنسافًبالنار،ًفقدًً-أيضن
ًالنَّاًر"ً ًرىبُّ ًًإالَّ ًًبالنَّاًر ًييعىذِّبي ،ًفتعذيبًالطفؿًبالنارً(ِ)قاؿًصمىًاًعميوًكسمـ:ً"الى

ًحراـًشرعانًبغضًالنظرًعفًمكانةًالمعٌذب،ًكاإلقداـًعمىًىذاًالعمؿًظمـًكبير.
 

 اإليذاء النفسي  -ٕ
طفاؿًلشيءًمفًاإليذاءًالنفسيًكالمعنكم،ًكذلؾًمثؿ:ً)التحقير،ًقدًيتعرضًاأل
ًكاالزدراء،ًكاإلىانة(.

                                                           
ً.ٖٓسكرةًاألحزاب،ًاآليةًً(ًًُ
 .ِّٕٔرقـًًْٓ/ّ(ًًحديثًصحيح،ًسنفًأبيًداكد،ًكتابًالجياد،ًبابًفيًكراىيةًحرؽًالعدكًبالنار،ًِ
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ًً ًأمر ًً–كىذا ا ًنبتةًً-أيضن ًالطفؿ ًحيثًإف ًمف ًاإلسبلمية، ًالشريعة حرمتو
ً ًكريمة، ًسكية ًتككفًشخصية ًأف ًليا ًاًتعإلىيرجى ً :قاؿ ًالى ًآمىنيكا ًالًَّذيفى ًأىيُّيىا }يىا

ًًمٍفًقًى ٍرًقىٍكـه ٍيرناًيىٍسخى ًخى ًعىسىىًأىٍفًيىكيفَّ ًًنسىاءهًًمٍفًًنسىاءو ًكىالى ـٍ ٍيرناًًمٍنيي ًعىسىىًأىٍفًيىكيكنيكاًخى ٍكـو
مىفًٍ يمىاًفًكى ًاإٍلً ًبىٍعدى ًاٍلفيسيكؽي ـي ًااًلٍس ًًباأٍلىٍلقىاًبًًبٍئسى كا ًتىنىابىزي ًكىالى ـٍ ًأىٍنفيسىكي كا ًتىٍمًمزي ًكىالى ًًًمٍنييفَّ ـٍ لى

ًالظَّ ـي ًىي {يىتيٍبًفىأيكلىًئؾى اًلميكفى
(ُ).ً

 التصال الجنسي  -ٖ
ًأجؿًً ًمف ًالتحرش(؛ ًأك ً)االغتصاب، ًفي ًباألطفاؿ ًالجنسي ًاالتصاؿ يتمثؿ

اًالقكةًكالسيطرةًعميو،ً كىذاًأمرًحرمتوًإرضاءًرغباتًجنسيةًعندًالمتحرش،ًمستخدمن
ًالشريعةًاإلسبلميةًقطعنا.ً

 اإلىمال )الجسدي، الصحي، التربوي، العاطفي أو النفسي( -ٗ
لشرعًالحنيؼًكؿًأشكاؿًاإلىماؿًأكًالتقصيرًفيًحؽًالطفؿ،ًكمفًبيفًيرفضًا

ً تيييفَّ ًكٍسكى ًكى ٍكليكًدًلىويًًرٍزقيييفَّ مىىًاٍلمى ىذهًالنصكصًالتيًأكدتًذلؾًكقررتوًقكلوًتعالى:ً}كىعى
ً كًؼ{ ًباٍلمىٍعري
ًكضعفو؛ًً(ِ) ًلعجزه ًالكالد ًعمى ًالكلد ًكجكبًنفقة ًعمى ًدليؿ ًاآلية كفي

ًلؾًعمىًيدمًأبيو؛ًلقرابتوًمنوًكشفقتوًعميو.ًفجعؿًاًتعالىًذ
ًاألمر،ًفقدًقاؿًالنبيًً صمىًاًعميوًً-كسارتًالسنةًالنبكيةًفيًتقريرًىذا

"كالرجؿًراعًعمىًأىؿًبيتوًكىكًمسؤكؿًعنيـ،ًكالمرأةًراعيةًعمىًبيتًبعمياً:ً-كسمـً
ً افًعمىًماً.ًكمعنىًالرعايةًفيًالحديثًالحفظًكاالئتم(ّ)ككلدهًكىيًمسؤكلةًعنيـ"

ًأكً ًمنو ًإلييـ ًككؿ ًفيما ًيخكنكا ًأف ًكيحذرىـ ًيمكنو، ًفيما ًبالنصيحة، ًيأمرىـ يميو؛
ًيضيعكا،ًكأخبرًأنيـًمسئكلكفًعنو،ًكمؤاخذكفًبو.

 الستغالل في األعمال المحرمة كـ )اإلباحية(. -٘
ًً ا–كذلؾ ًكالتسكؿ،ًً-أيضن ًالمخدرات، ًكتجارة ًكالبغاء، ًالسبلح، ًبيع مثؿ

طرؽ،ًكالسرقة،ًكغيرًذلؾً...ًكقدًقررًالقرآفًأنوًالًيجكزًبنكعًكالبمطجة،ًكقطعًال
                                                           

 .ُُسكرةًالحجرات،ًاآليةًً(ًُ
 .ِّّسكرةًالبقرة،ًاآليةًً(ًًِ
 .ُِٖٗ،ًمسمـًِْٓٓ،ًالبخارمًرقـً(ًمتفؽًعمىوّ
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)َول ُتْكرُِىوا :ً-تعالى–الكاليةًاإلكراهًعمىًىذهًاألفعاؿ،ًكمنياًاألفعاؿًاإلباحية،ًكقكلوً
نًا ِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحياِة الدُّْنيا َوَمْن ُيْكرِىْ  ُينَّ َفِإنَّ َفَتياِتُكْم َعَمى اْلِبغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ

ً.ًً(ُ)((ٖٖاَ ِمْن َبْعِد ِإْكراِىِينَّ َغُفوٌر َرِحيٌم)
ً، كنيىًالنبيًعفًميرًالبغي،ًفقدًأخرجًاإلماـًأحمدًفيًمسندهًعىًفًاٍبًفًعىبَّاسو

ًاًً :ً"ًنىيىىًرىسيكؿي مًَّـى-قىاؿى سى مَّىًايًعميًوًكى ثىمىًفًاٍلكىٍمًب،ًكًىً-صى ،ًكى ثىمىًفًعىٍفًمىٍيًرًاٍلبىًغيِّ
ً ٍمًر" ًفيً(ِ)اٍلخى ًكمفًاالتجار ًفيًالحركب، ًمفًاستغبلليـ ًالمحرمة ًككذلؾًاألفعاؿ .

ًالمخدرات،ًكالتسكؿًكغيرىا.ً
ً

 ثالثًا: آثار العنف الموجو لمطفل
تأتيًاآلثارًالسمبيةًكالسيئةًالتيًتترتبًعمىًالعنؼًالمكجوًلمطفؿًلتؤكدًمكقؼً

ًفًبينياًماًيأتي:ًالشرعًالحنيؼًالرافضًليذاًالعنؼ،ًكالتيًم
 الضطرابات النفسية:  -ٔ
حيثًإفًالعنؼًالذمًقدًيمارسوًاألبكافًأكًأحدىماًأكًأحدًأفرادًالمجتمعًضدً 

الطفؿًيؤدمًبالضركرةًإلىًإصابتوًبكثيرًمفًاألمراضًالنفسيةًكالعصبية،ًكالتيًمفً
ً ًالقمؽ ًً–بينيا: ًً–اإلحباط ًً–االكتئاب ًاألمًرً–االنطكائية ًىذه ًككؿ اضًكالعزلة،

ًالطفؿ،ًكتجعموًفيًحالةًبائسةًيصبحًمفً ًكفيمةًبأفًتدمرًحياة مجمكعةًأكًمنفردة
خبللياًعبئناًعمىًالمجتمع،ًأكًعدكِّاًلو،ًأكًسمبيِّا،ًكقدًتؤدلًىذهًاألمراضًبالفعؿًإلىً

 االنتحار.
 األمراض البدنية:  -ٕ

ؿًالًيكتفيًالعنؼًالمكجوًلمطفؿًبإصابتوًباألمراضًالنفسيةًكالعصبيةًفقط،ًب
يصيبوًكذلؾًباألمراضًالبدنية،ًالتيًقدًتؤدمًإلىًقطعًأحدًأطرافو،ًأكًتشكيوًجسده؛ً
صاباتًالرأس،ًكتمزقاتًفيًاألربطة،ًكحاالتًالنزيؼً كالكدمات،ًككسكرًالعظاـ،ًكا 

                                                           
ً.ّّسكرةًالنكر،ًاآليةًً(ًًُ
 .َِْٗرقـًًٕ/ْحديثًصحيح،ًمسندًأحمد،ً(ًِ
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الداخمي،ًكالتيابًالمفاصؿ،ًمتبلزمةًالقكلكفًالعصبي،ًاآلالـًالمزمنة،ًآالـًالحكض،ً
ًكم ًالنصفي، ًكالصداع ًالتعرضًلمضربًالقرحة، ًحاؿ ًعميو ًالعنؼ ًحدة ًازدادت ما

العنيؼ،ًينتجًعفًذلؾًنزيؼ،ًكجركح،ًكانييارًعصبيًىستيرم،ًأكًفقدافًلمكعيًكفيً
ًبعضًاألحيافًتحصؿًالمشكبلتًبعدًاالرتباطًباآلخرًلتككيفًأسرة.

 اإلدمان: -ٖ
أثبتتًدراسةًأمريكيةًجديدةًأفًتعرضًاألطفاؿًلمضرب،ًأكًالصفع،ًأكًالدفع،ً

 لعقابًالجسدم،ًيزيدًمفًاحتماؿًإدمانيـًالمخدرات.ًأكًا
 التطرف واإلرىاب:  -ٗ

أمًطفؿًيرتبطًبقكةًعسكريةً عٌرفتًاألمـًالمتحدةًالطفؿًفيًالنزاعًالمسمحًبأنو
أكًبجماعةًعسكريةًدكفًسفًالثامنةًعشرةًمفًالعمر،ًكالًيزاؿ،ًأكًكافًمجٌندنا،ًأكً

عمىً-كريةًفيًأمًصفة،ًبماًفيًذلؾًميستخدىمناًبكاسطةًقكةًعسكرية،ًأكًجماعةًعس
ًالحصر ًكليس ًالمثاؿ ًاستخداميـًً-سبيؿ ًيجرم ًممف ًكالفتيات ًكالغمماف األطفاؿ

 محاربيف،ًأكًطياة،ًأكًحٌماليف،ًأكًجكاسيس،ًأكًألغراضًجنسية.
ًكجكدً ًإلى ًالتقارير ًتشير ًالعالـ، ًعبر ًالمتحاربة ًالدكؿ ًنصؼ ًمف ًأكثر في

ً ًاألسباب ًبيف ًكمف ًأطفاؿ. ًالعممياتًمقاتميف ًفي ًاألطفاؿ ًمشاركة ًإلى ًتؤدم التي
ًكالشعكرًبالضجرًكاإلذالؿً ًكالغذاء، ًالبحثًعفًاألمفًكالحماية ًمحاربيف، العسكرية
ًاالنتفاعً ًبشأف ًاألطفاؿ ًىؤالء ًيتمقاىا ًالتي ًالكعكد ًعف ًفضبلن ًكالترىيب، كاإلحباط،

ًمفًأسرىـ.ًبالتعميـ،ًكالحصكؿًعمىًفرصًلمعمؿ،ًأكًرغبتيـًفيًالثأرًلمقتؿًأفراد
ًفإفً ًفيًالقتاؿ،ًكمعًذلؾ؛ ًمباشرنا فيًكثيرًمفًالنزاعاتًيتكٌلىًاألطفاؿًدكرنا
ًبميماتً ًيبدؤكف ًكالفتياف ًالفتيات ًمف ًفكثير ًالحرب؛ ًعمى ًمقصكرنا ًيككف ًال دكرىـ

ًالتيًتنطكمً ًبالغة،ًكمفًاألعماؿًالشائعةًً-أصبلنً–لمدعـ عمىًخطرًجسيـًكمشقة
ًأ ًاألطفاؿ، ًييكىمَّؼًبيا ًفيياًالتي ًبما ًفادحة، ًأثقاؿ ًبحمؿ ًفينكؤف ًحٌماليف، ًيعممكا ف
ًالذخائرًأكًالجنكدًالمصابيف.
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ًكينٌفذكفًكاجباتً ًأكًطياة، ، ًأكًريسيبلن كبعضًاألطفاؿًييستخدىمكفًمستطمعيف،
ًماً ًالفتياتًفيفًيعانيفًحالةًاالستضعاؼًبصكرةًخاصة،ًكغالبنا ًأما ركتينيةًأخرل.

ًضًالجنسية.ًييجبىرفًعمىًالعمؿًكإماءًلؤلغرا
ًمفً ًظاىرةن ًنشأ ًانتحارييف، ًذلؾ ًفي ًبما ًاإلرىاب، ًألعماؿ ًاألطفاؿ كاستخداـ

ًظكاىرًالحربًالحديثة؛ًمدفكعناًبرغبةًالثأرًلمقتؿًأبكيو.ً
ًلكنوً ًتٌممكوًشعكرًغريبًمفًالخكؼًكالتكتر، ًألكؿًمرة ًما ًقتؿًطفبلن كعندما

داه،ًفيًالمراتًالتاليةًبدأًسمعًمفًرؤسائوًأفًذلؾًسيككفًطريقوًإلىًالجنة؛ًحيثًكال
يقتؿًبحماسة،ًإلىًأفًىٌربوًأحدًأقربائوًعنكةًإلىًلبناف.ًاآلف،ًالًيشعرًبأنوًقكمًإالً

ًحيفًيحمؿًالسبلح،ًكلديوًميكؿًانتحارية،ًكيعجزًعفًالنكـًأحيانناًكثيرة.
 والمطموب:

 اتًتكفيرًبرامجًإعادةًالدمجًلؤلطفاؿًالذيفًارتبطكاًسابقناًبالقكاتًأكًالجماع
ًالمسمحةًفيًأثناءًالنزاعًالمسمح.

 ًضحاياًبصكرةًرئيسة،ًكمعاممتيـًً-الجنكدًالسابقيف-التأكدًمفًعٌدًاألطفاؿ
ًبصكرةًمختمفةًعفًمعاممةًالمقاتميفًالكبار.

 ًًعمى ًكتركز ًالكبار، ًدمج ًإعادة ًعف ًتختمؼ ًالدمج، ًإلعادة ًبرامج كضع
ًالحاجاتًالمحددةًلؤلطفاؿ.

 ًكال ًكأسرىـ، ًاألطفاؿ ًأغراضإببلغ ًبكضكح ًالمحمية، كغاياتًًمجتمعات
ًالمساعدةًالمقدمةًإلعادةًالتأىيؿًكالدمج.

 ً،ًبرمتيا ًتستيدؼًالمجتمعاتًالمحمية ًكالدمج؛ ًالتأىيؿ ًإعادة ًبرامج تطكير
اًعفًاألطفاؿً  الجنكدًالسابقيف؛ًكبذاًيتحقؽًتجنبًالعزؿًكالكصمة.-عكضن

ً
ً
ً
ً
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 الجنوح نحو السموك المنحرف، كالكذب، والسرقة :  -ٔ
يقررًعمماءًاالجتماعًأفًاالنحراؼًمعناه:ًخركجًالشخصًعفًالخطًالمعيارم،ً
كالقانكني،ًكالقيميًالخاصًبكؿًمجتمعًعمىًحدة،ًأكًبالنظاـًاالجتماعيًبشكؿًعاـ،ً

ًمثؿًسمكؾًالسرقةًأكًخرؽًالقكانيفًأكًرفضًعاداتًكتقاليدًالمجتمع.
فسيةًلمشخص،ًكأكدتًكعمماءًالنفسًيربطكفًبيفًمفيكـًاالنحراؼ،ًكالسكيةًالن

تكلدًلدييـًالكذبًكالسرقة،ًً-ضحاياًالعنؼ-كثيرًمفًالدراساتًأفًتصرفاتًاألطفاؿً
 كاإلحساسًبالفشؿًفيًالدراسة.*

 التأثير عمى النمو الجسدي والمعرفي:   -ٕ
ًضحاياً ًعبلج ًضركرة ًعمى ًالنفسية ًالعمكـ ًفي ًكأخصائيكف ًالباحثكف يشدد

بعادًالطفؿًالعنؼًاألسرمًمفًخبلؿًالعمؿًعمىًتطًك يرًالثقةًبالنفسًلدلًاألطفاؿ،ًكا 
ًتعرضً ًألف ًكذلؾ ًالعنؼ؛ ًمكرسًضدىـ ًاألشخاصًالذيف ًكعف ًالعنؼ، ًجك عف

ً ًعمىيـ ًلبلعتداء ًالعنؼ-األطفاؿ ًكعندىـًً-ضحايا ًمنطقية، ًبغير ًيتحدثكف يجعميـ
ًكنمطً ًاألكؿ ًعادات ًفي ًكتغيرات ًلمذات، ًمدمرة ًكتصرفات ، ًالنـك ًكقت صعكبات

ـًشراسةًفيًإيذاءًالحيكانات،ًكحالةًمزاجيةًمتقمبة،ًكالتبكؿًالبلًإرادم،ًالحياة،ًكعندى
ًيؤكدً ًالحركةًالزائدة،ًما مساؾًكقتًالحماـ،ًكاالكتئاب،ًأحبلـًمزعجة، كصعكباتًكا 

ًأفًاالعتداءًعمىًاألطفاؿًمؤثرًجداًعمىًنمكهًالجسدمًكالمعرفيًكالعقمي.
ً
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 وختاًما :
ًالمعنيةًبالطفؿًكاألسرةالً-أؤكدًعمىًدكرًجميعًالمؤسساتً - ،ًفيً-سٌيما

ًالعنؼ،ً ًمف ًلمكقاية ًكالثقافة ًالكعي ًنشر ًميمتيا ًتككف ًىادفة ًبرامج كضع
ًكتساعدًعمىًبناءًمنظكمةًالقيـًكاألخبلؽ.

ًاألطفاؿً - ًتيدد ًالتي ًالمخاطر ًآلياتًلمكاجية ًكاقتراح ً ًبرامج ًكضع أىمية
ًعمىًال ًالمخاطر، ًىذه ًلمكاجية ًاستراتيجياتًحقيقية عداد مستكلًالنظرمًكا 

ًالتنميةً ًخطة ًمع ًتماشينا ًكافة؛ ًالعقبات ًتذليؿ ًعمى ًكالعمؿ كالتطبيقي،
 .ََِّالمستدامةً

عقدًجمساتًحكاريةًبصفةًدكريةًًتتضمفًمجمكعةًمفًالعناكيفًالتيًتدعـً -
ًكاإلعبلميةً ًالعممية ًالمؤسسات ًفييا ًتشارؾ ًالمصرية، ًاألسرة استقرار

 كاألجيزةًالمعنية.
لمحتكياتًاإلعبلميةًاليادفةًالتيًتدعـًأمفًكاستقرارًإعدادًمجمكعةًمفًا -

ًكاعيناًبقضاياًكطنوًكأمتوًكتؤكدًعمىًأٌفًعطاءهً المجتمعات،ًكتنشيءًجيبلن
 يسيـًفيًمكاجيةًالمخاطرًالتيًتحيطًبكطنناًكأمتناًمفًقريبًأكًبعيد.

ًبتدريبًالشبابًكتكعيتيـًكتثقيفيـ،ًمفًخبلؿً - ًالمؤسساتًالجامعية اىتماـ
ًًك ًاألسسًكالركائزًبرامج ًأىـ ًكتكضح ً ًالحقيقية، ًتؤسسًلممعرفة مبادرات

العمميةًالتيًتدعـًاالبتكارًفيًكؿًماًينفعًأمتنا،ًًكماًتكضحًليـًمخاطرً
ًعمىًأبنائنا،ًً ًكأخطرىا ًمفًأكبرًمعاكؿًاليدـ ًكالتيًتعد الجكانبًالمثبطة،

 كانعكاسًذلؾًعمىًالفردًكالمجتمع.
ًكا - ًكالحٌرية، ًالسبلـ، ًقيـ ًكاالعتداؿ،ًتعزيز ًكالتسامح، ًكالكسطية، لمكاطنة،

ًكنشرً ً ًالتربكية، ًكاألنشطة ًالمناىج ًلدلًالطبلبًمفًخبلؿ ًاآلخر كقبكؿ
ًاليادؼً ًالحكار ًثقافة ًكنشر ً ًاآلخر، ًالرأم ًكتقبؿ ً ًاليادؼ، ًالحكار ثقافة
البنَّاء،ًبماًييرىسِّخًلحمكؿًاألزماتً،ًكاإلفادةًمفًمناىجًاألزىرًالشريؼًفيً

 ذلؾ.
ًمن - ًكالفكريةًربط ًالمعرفية ًالمجتمع ًكمشكبلت ًالحياة ًبكاقع ًالتعميـ اىج

المعاصرة؛ًلكيًنتمكفًمفًإيجادًحمكؿًناجعةًليا؛ًكذلؾًببناءًجيؿًجديدً
 يدرؾًخطرًىذهًالمشكبلتًعمىوًكعمىًاألجياؿًالقادمة.
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 المبحث الثامن
حماية اإلسالم لألسرة واألطفال من ظاىرة العنف الرقمي 

 )اإللكتروني(
 
 دمة:مق

الًيخفىًعمىًالمتابع،ًماًيعيشوًالعالـًمفًتقدـًفيًتكنكلكجياًاالتصاؿ،ًحتىً
ًاليائمةً ًالمعمكماتية ًككصمتًالثكرة ًالصغيرة، ًكالقرية ًأقطاره ًتباعد ًبرغـ أصبحًالعالـ
ًمكافًفيًالعالـ،ًحتىًأصبحتًلغةًالتكنكلكجياًلغةىًالعصر،ًيتحدثًمفًخبللياً كؿَّ

جاكبًمعوًمفًيحياًفيًأدناىا،ًكأصبحًالتكاصؿًمعًمفًيعيشًفيًأقصىًاألرضًفيت
ًحاسكبً ًجياز ًأك ًذكي، ًىاتؼ ًسكل ًيحتاج ًال ًاألرض ًكككب ًعمى ًإنساف أم

ً«.اإلنترنت»،ًمتصميفًبشبكةًالمعمكماتًالدكليةً«كمبيكتر»
ًعمىً يجابياتوًالمفيدةًحيثًسىيَّؿى ذاًكافًليذاًالتقدـًكالتطكرًكجيوًالمػيٍشرؽ،ًكا  كا 

ًأفًنغضًالناسًطرؽًالتكاص ًالًيمكف ًأنو ًإال ًكالتفاىـ، ًالحكار ًسبؿ ًليـ ًكيىسَّر ؿ،
ًكسنبيفًذلؾًفيماًيمى:الطرؼًعفًآثارهًالجانبيةً

 
 أوًل: المقصود بالعنف الرقمي:

ىكًكؿًفعؿًضارًباآلخريفًعبرًاستخداـًالكسائؿًاإللكتركنية،ًًالعنف الرقمي
ياتفية،ًكشبكاتًنقؿًالمعمكمات،ًمثؿًالحكاسيبًكاليكاتؼًالنَّقَّالة،ًكشبكاتًاالتصاؿًال

ًبألفاظًالقذؼ،ًكالسب،ًكالشتـً كشبكةًاالنترنت،ًكمكاقعًالتكاصؿًاالجتماعي،ًمتمثبلن
اً ًيمكفًكصفوًأيضن بيفًاألفراد،ًكاألذلًبأشكالو،ًككذلؾًالتركيجًكالتحقيرًلمفرد،ًكما

 .(ُ)بأنوًكؿًسمكؾًغيرًأخبلقي،ًكغيرًمسمكحًبوًيرتبطًبالكسائطًاإللكتركنية
 

                                                           

ً،ًعبلًمحمدًناجي،ًمكقعًمركزًالفرات.«العنؼًااللكتركنيًكمشكمةًاجتماعيةًعامة»(ًييٍنظىر:ًُ)
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 ثانًيا: أشكال العنف الرقمي:
فيًتقريرًلمنظمةًيكنيسؼًعفًنسبةًمستخدميًاإلنترنتًالشرؽًاألكسط،ً

حمايةًاألطفاؿًعمىًاإلنترنتًفيًمنطقةًالشرؽً»كشماؿًإفريقيا،ًذكرتًتحتًعنكاف:ً
خدميًاإلنترنتًمفًػػػػ%(ًمفًمستًِ.ْٔ:ً)ًًدًنسبةػػػػػػػػػػأنوًيكج«ًاألكسطًكشماؿًإفريقيا

ً.%(ًمفًالبالغيفًٕ.ّْءًكالشباب،ًمقابؿًنسبة:ً)النش

اإلحصائيةًتبيفًحجـًالخطرًالذمًيتعرضًلوًأبناؤناًأثناءًجمكسيـًعمىًًهكىذ
ًشاشاتًالحاسكب،ًالًسيماًحاؿًغيابًالكازعًالديني،ًكالرقابةًاألسرية.ً

ككصكلياًإلىًأيدمًالطبلب،ًتغيَّرً كمعًانتشارًكسائؿًالتقنيةًالحديثة،ًكتعددىا،
ًأخرل.ا ،ًكأصبحًيأخذًأشكاالن ًلعنؼي

إذًبإمكافًاألشخاصًعمىًشبكةًاإلنترنتًأفًيتقمصكاًىكياتًمتعددةًكمختمفةً
ًكمكاقعًكمنصاتًعمىً ًإنشاءًصفحاتو مفًأجؿًمضايقةًاآلخريف،ًكمفًالسيؿًجدنا
ًالتقنيةً ًكتتيح ًشاء، ًما ًشاء ًمىٍف ًعفًطريقيا ًيبثُّ ًالنَّسب، شبكاتًالتكاصؿًمجيكلة

ًكتعميموًعمىًنطاؽًكاسعًانتشارًالم ًفيًنشره، ًكتساعد ًفائقة، حتكلًالرقميًبسرعة
 جدنا،ًلدرجةًيصعبًالسيطرةًعميياًفيًكثيرًمفًاألحياف.

ًثـً (ُ ًالخاص، ًحسابو ًعمى ًكالسطك ًما، ًلشخصو ًاإللكتركني ًالبريد قرصنة
ًإلىًقائمةًاألشخاصًالمضافيفً ًأكًصكرًغيرًالئقة إرساؿًرسائؿًبذيئة،

ًديو.فيًقائمةًاالتصاؿًل
ًبغرضًترؾًرسائؿًتتسـً (ِ اختراؽًالمكاقعًالخاصة،ًكالصفحاتًالشخصية،

ًيتجاكزهً ًكربما ًالمادمًأحياننا، ًاالستفزاز ًيصؿًإلىًمرحمة بالعنؼًالذمًقد
 إلىًالتيديدًبالقتؿ.ً

نشرًرقـًالياتؼًلشخصًماًعمىًشبكةًاإلنترنت،ًخاصةًعمىًالصفحاتً (ّ
ًكعباراتًكرسائؿًإيحائية،ًالتيًتحمؿًطابعناًغيرًأخبلقي،ًمصحكبناًبكمم اتو

ًًقبىؿً ًمف ًالبذيئة ًالرسائؿ ًمف ًلسيؿ ًعيٍرضةن ًالرقـ ًىذا ًصاحب ًيجعؿ مما
 مجيكليف.

بغرضًإلحاؽًالضرر،ًكإليقاعًً–نشرًالصكرًالحقيقة،ًبؿًكالمزيفةًأحيانناً (ْ
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ًصاحبياًفيًالحرج،ًالًسيماًإذاًكافًشخصيةًمشيكرةًبيفًالناس.
ًكعرضي (ٓ ًالشخصية، ًالخصكصيات ًالتكاصؿًإفشاء ًشبكات ًعمى ا

ًتعمؿً ًأك ًعدائيِّا، ًمجمكعاتًتحمؿًطابعنا ًإنشاء ًأك االجتماعيًلمناقشتيا،
ًعمىًنشرًالشائعات،ًكاألكاذيبًحكؿًالشخصياتًالعامة.

ٔ) ً ًشكؿ ًعمى ًالضارة ًالبرمجيات ًالبريدً«فيركسات»إرساؿ ًبكاسطة ،
ياناتًاإللكتركني،ًأكًالبرامجًكالتطبيقاتًالمختمفة،ًبغرضًالكصكؿًإلىًالب

ًالمكجكدةًفيًحاسكبًالضحية،ًأكًىاتفو.
انتشارًألعابًالعنؼ،ًكالقتاؿًالمكجيةًلؤلطفاؿ،ًكالتيًقدًتؤثرًعمىًمخيـً (ٕ

ًإلىً ًبيـ ًتجنح ًداخميـ ًفي ًترسبات ًإلى ًتؤدم ًقد ًأنيا ًكما كأعصابيـ،
ًالعنؼ.

ًشرعنا،ً (ٖ ًكمحرمة ًأخبلقيِّا، ًمحتكياتًضارة ًاإللكتركنية ًبعضًالمكاقع تقديـ
عًالتيًتقدـًأفبلمناًكارتكنيةًتؤسسًلنظريةًالصراعًالكافدةًإليناًمفًمثؿًالمكاق

ثقافاتًأخرل،ًكتقديـًالبعضًاآلخرًمحتكياتًمدمرةًفكريِّا،ًمماًيؤثرًسمبناً
 عمىًأطفالنا،ًكبيكتنا،ًمثؿًالمكاقعًالتيًتقدـًاإللحاد.

ٗ) ً ًاإللى ًالحاسب ًقراصنة Hackersً»يستطيع ًالمعمكماتً« ًإلى التكصؿ
لشخصية،ًكاختراؽًالخصكصية،ًكسريةًالمعمكماتًبسيكلة،ًكذلؾًالسرية،ًكا

راجعًإلىًأفًالتطكرًالمذىؿًفيًعالـًالحاسبًاإللىًيصحبوًتقدـًأعظـًفيً
الجريمةًالمعمكماتية،ًكسبؿًارتكابيا،ًكالًسيماًكأفًمرتكبيياًليسكاًمستخدميفً

 .(ُ)عادييف،ًبؿًقدًيككنكفًخبراءًفيًمجاؿًالحاسبًاإللى
ًأ ًأبرز ًكمفًىذه ًالتكاصؿ، ًشبكات ًعمى ًانتشارنا ًكأكثرىا ًالعنؼًالرقمي شكاؿ

تجنيد أخطرًأشكاؿًالعنؼًالرقمي؛ًكأسرعياًفتكناًبالشباب،ًكالتيًيجبًأفًنتنٌبوًليا:ً

                                                           
/ًعبدًالرحمفًبفًعبداً،ًد«كسائؿًاإلرىابًاإللكتركنيًحكمياًفيًاإلسبلـًكطرؽًمكافحتيا»ييٍنظىر:ًً(ُ

ً(،ًًدًت.ِْالسند:ً)صػ:ً
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الشباب واستقطابيم نحو النضمام لمتنظيمات اإلرىابية من خالل محتوى إعالمي 
 .موّجو

ً ًاإلعبلـ ًكسائؿ ًتأثير ًأف ًفيو ًشؾَّ ًال ًبانتشارًفمما ًيتعمؽ ًفيما ا باتًكاضحن
ًاألفكار،ً ًتنمية ًفي ًميمنا ًدكرنا ًتمعب ًاإلعبلـ ًكسائؿ ًألف ًكذلؾ ًالمتطرفة؛ األفكار
ًحتىًإفًالخبراءًكالمراقبيفًيكادكفًيجمعكفًعمىًأفً ًمحددة؛ ًفيًمساراتو كتكجيييا
ًالمنحرؼ،ً ًفكرىا ًنحك ًكاستقطابيـ ًالشباب، ًعقكؿ ًعمى ًاإلرىابية ًالتنظيمات سيطرة

ًدًإلىًاستخداـًاآللةًاإلعبلميةًالمكجَّيةًإلىًحشدًمزيدًمفًاألنصارًكاألتباع.يعًك
ًالتقميدية،ً ًاإلعبلـ ًكسائؿ ًاألخيرة ًفيًاآلكنة ًاستغمتًالتنظيماتًاإلرىابية كقد
ًسيماً ًال ًاإلعبلمية ًكالبرامج ًاألدكات، ًأنماط ًجميع ًعمى ًكاعتمدت ًالتقميدية، كغير

ًالفكرية،ًكالعسكريةًفيًالمنصاتًالرقمية؛ًكذلؾًلنشرًأيديكل كجياتيا،ًكتحقيؽًأىدافيا
ًمحتكلًإعبلميًمسمكعًكمرئي،ً فترةًكجيزة،ًعبرًاستخداـًالمنصاتًالرقميةًفيًبثِّ
مفًخبلؿًقنكاتًمختمفة،ًكأذرعًإعبلميةًمتعددةًتيجرلًعفًطريقياًحكاراتًتمفزيكنيةً

ناعاتًاألطفاؿ،ًكالنشءًمعًقياداتًالتنظيماتًالمتطرفة،ًبماًيؤثرًتأثيرناًمباشرناًعمىًق
ًشيئناًفشيئنا،ًكيجعؿًعندىـًالقابميةًلبلنضماـًألصحابًاألفكارًالمتطرفة.

ًفيً ًالرقمي ًالعنؼ ًلنشر ًكأداة ًاإللكتركني ًاإلعبلـ ًاستخداـ ًخطكرة كتكمف
اعتمادهًعمىًالمكاردًالمعمكماتية،ًكالكسائؿًاإللكتركنيةًفيًآفًكاحدًلمتأثيرًعمىًعقكؿً

ًخبل ًمف ًالتنظيماتًالمتمقِّيف ًتمتمكيا ً ًمكاقع ًعبر ًالمعمكماتي ًاإلغراؽ ًمنيجية ؿ
ًيسمىً ًما ًعبر ًعمييا ًالسيطرة ًتستطيع ًلكف ًتمتمكيا، ًال ًمكاقع ًحتى ًأك اإلرىابية،
ًمفً ًعدد ًأكبر ًالستقطاب ًكغيرىا؛ ًكالمقاطع ًالصكر ًكتبثُّ ًاإللكتركنية، بالقرصنة

ًبقدرًو ًتتسـ ًالتي ًالمقاطع ًمف ًكثير ًكفييا ًالناشيء، ًالبشاعةًًالشباب ًمف كبيرو
ًلممشاىديفًعمىً ًرسالة ًإيصاؿ ًبيٍغيىة ًكالذبح، ًكالحرؽ، ًالقتؿ، ًمشاىد ًمثؿ كالكحشية،
اختبلؼًأعمارىـًعفًقكةًىذهًالتنظيمات،ًكأحيانناًمقاطعًأخرلًتتسـًبالطابعًالخطابيً

ليابًحماسةًالشباب. ًالستمالةًالشبابًعفًطريؽًدغدغةًالمشاعرًاإلنسانية،ًكا 
ًالدًر ًالتنظيماتًكتيعىدُّ ًلدل ًالرقمي ًالعنؼ ًكسائؿ ًمف ًكسيمة ًاإللكتركنية دشة

ًمفًسيبيًؿًتجنيدًالشباب،ًكاألطفاؿًعبرًمكاقعًالتكاصؿً اإلرىابية،ًكالتيًيتخذكنياًسبيبلن
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ًعمىً ًالعمؿ ًثىَـّ ًكًمف ًالتنظيـ، ًيتبعكف ًأفراد ًمع ًالدردشة ًطريؽ ًعف االجتماعي،
ًاستقطابيـًبسيكلة.

ًقامتًبعضًالتنظيماتً ًتطبيؽًىاتفيًلؤلطفاؿًيحتكمًعمىًطرحًكقد بإنشاء
ًىجكـًإرىابيًعمىًمعالـًأثريةًفيًالعالـًالغربيً أسئمةًعماًإذاًكانكاًيرغبكفًفيًشىفِّ
ذاًكانتًاإلجابةًنعـًفإنيـًيمنحكفً مثؿًتمثاؿًالحرية،ًكساعةًبيجًبيف،ًكبرجًإيفؿ،ًكا 

 .(ُ)نقاطناًتحفيزيةًعمىًذلؾ
إلىًأفًيككنكاًضحاياًلمعنؼًالرقميًماًيتعمؽًكمفًأخطرًماًييعرِّضًاألطفاؿً

ًالقت ًالفيديك ًالتيًاليبألعاب ًالخاطئة ًكالسمككيات ًالعدكانية، ًلؤلفكار ًترسخ ًكالتي ة،
ًالسميمةً ًكتخالؼًالفطرة ًبؿ ًالسامية، ًكمبادئو ًالسمحة، ًاإلسبلـ ًتعاليـ تتعارضًمع

فًكثيرةًعفًمثؿًىذا،ًالنقيةًالتيًفطرًاًالناسًعمييا،ًكلؤلسؼًيغفؿًاآلباءًفيًأحيا
ًاأللعابًالعنيفة،ًفيترككنيـًساعاتًطكيمةًمعتقديفً كىـًيركفًأكالدىـًمنشغميفًبيذه
أفًأكالدىـًيقضكفًكقتناًممتعنا،ًكىـًفيًالكاقعًتتغيرًفطرتيـ،ًكيىٍعكَّجًسمككيـًمفًحيثً

ًالًيشعركف!
يًلعبةًكمفًأشيرًاأللعابًالتيًانتشرتًمؤخرنا،ًكتيعدًُّإحدلًصكرًالعنؼًالرقم

ًاألزرؽ» ً«الحكت ً)باإلنجميزية: ،Blue Whaleًًكىي ًاألزرؽ ًالحكت ًتحدم ًأك )
كسائؿًالتكاصؿًاالجتماعيًفيًعدةًدكؿًحكؿًالعالـ،ًكيعكدًتاريخياًلعاـً منتشرةًعمى

ًَُِٔ ًحيثًتتككف ًالمعبة»ـ، »ً ًتحدياتًلمدة ًالنيائيًًَٓمف ًالتحدم ًكفي يكمنا،
ً ًكمصطمح ًاالنتحار، ًالبلعب ًمف ًاألزرؽال»يطمب ًحكت ًحيتافً« ًظاىرة ًمف يأتي

ًمفً ًعدد ًأصؿ ًالمعبة ًىذه ًككف ًفي ًكييٍشتىبىوي ًاالنتحار، ًبفكرة ًترتبط ًكالتي الشاطئ،
 .(ِ)حكادثًاالنتحار،ًكالًسيماًفيًصفكؼًالمراىقيف

 
 

                                                           
،ًمرصدًاألزىرًالعالميًلمكافحةًالتطرؼ،ً«استراتيجيةًداعشًفيًاستقطابًكتجنيدًالشباب»يراجع:ًً(ُ

ًـ.َُِٖالطبعةًالثانية:ًسنة:ً
 «.المكسكعةًالحرةً)كيكيبيديا(»ً(ِ
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 ثالثًا: خطورة العنف الرقمي:
ًىذهً ًمرتكبي ًبأف ًالقكؿ ًفيمكف ًالرقمي، ًالعنؼ ًظاىرة ًخطكرة ًمدل ًعف أما

ًعمىًاقتحاـًخصكصياتًًالجرائـ ًييشجعيـ ًكىذا ًغالبنا، االلكتركنيةًالًيمكفًمعرفتيـ
ًشعركاً ًقد ًدامكا ًما ًعمييـ ًكالتعدم ًااللكتركنية، ًحساباتيـ ًكالتمصصًعمى الناس،

ًبخفائيـًعفًاألعيف،ًكأمنيـًمفًالمساءلةًالقانكنية.
ًكىذ ًفيًأمًمكاف، ًااللكتركنيًيمكفًأفًيطاؿًأمًأحد ًاإليذاء ًأفًىذا اًكما
ًيعنيًاتساعًدائرةًالعنؼًااللكتركني،ًفيطاؿًالفرد،ًكاألسرة،ًكالمجتمع،ًكالدكلةًأحياننا.

ً
 رابًعا: سبل وقاية األسرة واألطفال من ظاىرة العنف الرقمي:

عزًً-لقدًجاءتًالشريعةًاإلسبلميةًبحفظًحقكؽًاآلخريفًكصيانتيا،ًقاؿًاً
،ًفنيىًاً(ُ)وا ِإنَّ المََّو َل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن{}َوَل َتْعَتدُ فيًالنييًعفًاالعتداء:ًً-كجؿً

فًالمكاقعًعمىًشبكةًالمعمكماتًالدكليةً عزًكجؿًعفًاالعتداءًبكؿًصكرهًكأشكالو،ًكا 
ًكقدًصدرًقرارً ًاالعتداء، حؽًلآلخريفًالًيجكزًاالعتداءًعمىوًبأمًكجوًمفًكجكه

ً ًسنة: ًالخامسة ًدكرتو ًفي ًاإلسبلمي ًالفقو ًَُْٗمجمع ًالتاليؼ،ًىػ ًحقكؽ بأف
ًيجكزً ًكال ًفييا، ًالتصرؼ ًحؽ ًكألصحابيا ًشرعنا، ًمصكنة ًاالبتكار ًأك كاالختراع،

ً.(ِ)االعتداءًعمييا
وىذه ىي أىم وسائل اإلسالم لحماية األسرة، واألطفال، والمجتمع من العنف 

 اإللكتروني:
 

متيـًكتضمفًسبل،ًأوًل: ضرورة َسنِّ القوانين التي تحمي األفراد والمجتمعات
ًىذاً ًأفَّ ًاإلسبلـي ًاألخبلقية،ًكبىيَّفى ًالمادية،ًكبراءتيـ ًكالبدنية،ًكتحفظًحقكقيـ النفسية،

                                                           
ً.َُٗسكرةًالبقرة،ًاآليةًً(ُ
ا:ًِِٕٔ)صػ:ً«:ًسبلميمجمةًمجمعًالفقوًاإل»ييٍنظىر:ًً(ِ (،ًالعددًالخامس،ًالمجمدًالثالث،ًكيينظرًأيضن
ً(.ِْ)صػ:ً«:ًكسائؿًاإلرىابًاإللكتركني»
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}َوَلْوَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض األمرًىكًميمةًالمسئكليفًاألكلى،ًقاؿًتعالى:ً
ً(ُ)َلَفَسَدِت اأْلَْرُض{ ًالناس ًعمى ًحكامنا ًالممكؾ ًإقامة ًلكال ًأم ًالناسً، ًقكل ألكؿ

ًكدفعً(ِ)ضعيفيـ ًعميو، انىةي عى ًكىاإٍلً ، ًالظَّاًلـً ًًمفى ًاالٍنًتصار ًاٍلكىالي: ًعمى ًالرًَّعية ًفحؽ ،
ً.(ّ)صنكؼًاألذل،ًكصكرًالشر،ًكالفسادًعنيـ
كعمىًالحاكـًككلٌيًاألمرًأٍفً»رحموًا:ًً–قاؿًإماـًالدعاةًالشيخًالشعراكمً
لناسًلو،ًفيقؼًأماـًأمًفساد،ًكيأخذًعمىًيدًيحافظًعمىًمنيجًا،ًكيتابعًتطبيؽًا

}َقاَل َأمَّا صاحبو،ًكييًثيبًالمجتيدًالعامؿ،ًكماًجاءىًفيًقكلوًتعالىًفيًقصةًالقرنيف:ً
ًا َمن َظَمَم َفَسْوَف ُنَعذُِّبُو ُثمَّ ُيَردُّ إلى َربِِّو َفُيَعذُِّبُو َعَذابًا نُّْكرًا َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلح

،ًكلكًتركناًأىؿًالفسادًكالمنحرفيفً(ْ)ُو َجَزآًء الحسنى َوَسَنُقوُل َلُو ِمْن َأْمِرَنا ُيْسرًا{َفمَ 
ً ًبيدَّ ًفبل ًالمجتمع، ًلفسد ًالقيامة ًً–لجزاء ًىكذا ًصبلحًً-كالحاؿ ًتصكف ًقكة مف
ً.(ٓ)«المجتمع،ًكتضربًعمىًأيدمًالمفسديف

ً ًعاشكر: ًابف ًالطاىر ًالمفٌسر ًالعبلمة ً»كقاؿ ـي ًنظا ًككىزىعىةنًأقاـ ًأمناءى الشريعة
ًكقاؿً ًكالقكة، ًأعنيًبالمكعظة ًكالرىبة، ًفيًالناسًبالرغبة ًكمقاصدىا ًأحكاميا، لتنفيذ

،ًفكافًمفً«يزعًاًبالسمطافًماًالًيزعًبالقرآف»رضيًاًعنو:ًً-عثمافًبفًعفافً
ًالخمفاء،ًكاألمراء،ًكالقضاة،ًكأىؿًالشكرلًف يًأصكؿًنظاـًالحككمةًاإلسبلميةًإقامةى

ًبالحقكؽًالعامةً ًالمتعمقة ًاألحكاـ ًتنفيذي ًليتـ ؛ ًكنكابًكؿٍّ ًكالحسبة، ًكالشرطة، اإلفتاء،
ًكشىرىطىتًفيًأنكاعًىذهً ًاألمة، ًبيفًأفراد ًبالحقكؽًالخاٌصة ًالمتعمقة ًكاألحكاـ لؤلمة،
ًإلييـً ًالمكككلةي ًاألمكري ًبو ًتستقيـ ًكالعمميةًما ًكالعقمية، الكالياتًمفًالصفاتًالذاتية،

ً.(ٔ)«جوًاألكمؿعمىًالًك
ً

                                                           
 .ُِٓسكرةًالبقرة،ًاآليةًً(ُ
 (.ُُٔ/َِ،ًلمساعاتي:ً)«الفتحًالرباني»ييٍنظىر:ًً(ِ
 (،ًبتصرؼ.ِِٔ/ِ،ًالبفًاألثير:ً)«النياية»ييٍنظىر:ًً(ّ
 .ًٖٖ–ًٕٖسكرةًالكيؼ،ًاآليتافًً(ْ
ً(.َٕٔٗ/ُٔ«:ً)تفسيرًالشعراكم»ييٍنظىر:ًًً(ٓ
(،ًتحقيؽ:ًمحمدًالحبيبًابفًالخكجة،ًّْٓ/ِ،ًلمطاىرًابفًعاشكر:ً)«مقاصدًالشريعةًاإلسبلمية»ييٍنظىر:ًً(ٔ

ًـ.ًََِْ-ىػًُِْٓط:ًكزارةًاألكقاؼًكالشؤكفًاإلسبلمية،ًقطر،ًسنة:ً
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ثانًيا: توعية األسرة عامة، واألطفال خاصة بمخاطر سوء استخدام 
 النترنت:

ً إفًنظاـًاإلسبلـًفيًتككيفًاألسر،ًكبناءًالمجتمعاتًقائـًعمىًالمسئكلية،ًفىرىبُّ
قِّؽيً نماًىكًمسئكؿًعفًأىؿًبيتو،ًفييحى ًعفًنفسوًفحسب،ًكا  األسرةًالمسمـًليسًمسؤكالن

ًالفساد،ًكأفًيىٍعبيرًبيـًإلىًبرًاألماف،ًفيًالدنياًكاآلخرة،ًليـًالصبلح،ًكيًى ٍدفىعيًعنيـ
،ً(ُ)}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َنارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َوالِحَجاَرُة{قاؿًتعالى:ً

ِعيَِّتِو، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن ُكمُُّكْم رَاٍع، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَ »:ًكقاؿًرسكؿًاً
َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا 

ً.(ِ)«َرِعيَِّتوِ َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَيا، َوالَخاِدُم رَاٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن 
ًسبحانو،ً ًكمراقبتو ًحرماتًا، ًتعظيـ فعمىًاألبًأفًيغرسًفيًنفكسًأبنائو
ًقبؿًمفً ًيتأثركفًبفعالو ًليـ، ًصالحة ًقدكة ًكأفًيككفًىكًنفسو ًتعالى، ًمنو كالخشية

ً.ً(ّ)}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُموَن{مقالو،ًقاؿًتعالى:ً
:ًأرشدًاإلسبلـًاآلباءًإلىًتحذيرًأبنائيـًمفًرفقاءًالسكء؛ًقاؿًرسكؿًاًكماً

ً.(ْ)«الرَُّجُل َعَمى ِديِن َخِميِمِو، َفْمَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِللُ »
ةًفيًفترةًالمراىقةًالتيًتتشكؿً كيجبًعمىًالكالديفًكذلؾًمراقبةًأكالدىـ،ًخاصَّ

ًعمىًىذهًالتكنكلكجياًبكؿًماًفييا،ًفيياًشخصيةًاألكالد،ًكفيياًيككفًال كلدًأشدًإقباالن
ًخيرىاًكشرىا،ًكحمكىاًكميرِّىىا.

ً
ً
ً

                                                           
ً[.ًٔ:سكرةًالتحريـ،ًاآليةًً(ُ
،ًكتاب:ًالجمعة،ًباب:ًالجمعةًفيًالقرلًكالمدف،ًرقـ:ً«صحيحو»البخارمًفيًمتفؽًعمىو،ًأخرجوًً(ِ
 (.ُِٖٗ،ًكتاب:ًاإلمارة،ًباب:ًفضيمةًاإلماـًالعادؿ،ًرقـ:ً)«صحيحو»(،ًكمسمـًّٖٗ)
 [.ِ:سكرةًالصؼ،ًاآليةًً(ّ
،ً(ّّْٖ(،ًبرقـ:ً)ِٗٓ/ْ،ًكتاب:ًاألدب،ًباب:ًمفًيؤمرًأفًيجالس،ً)«سننو»أخرجوًأبكًداكدًًفيًً(ْ

سنادهًصحيح. ًكا 
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 ثالثًا: تحريم اإلسالم لكل مفردات العنف الحقيقي أو اللكتروني:
ًكالمعنكم،ً ًالمادم ًاإليذاء ًصكر ًككؿ ًكالقذؼ، ًكالمعف، ًالسب، ًاإلسبلـ حـر

ًالح ًسجميا ًكقد ًمفًكبائرًالذنكب، ًقاؿًكاعتبرًكؿًىذا ؽًجؿًكعبلًعمىًابفًآدـ،
ً ًيكـً(ُ)}َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإلَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد{تعالى: ًكجكارحو ًيده ًعميو ًكتشيد ،

ً ًقاؿًتعالى: ًنطؽًمفًشر، ًبما ًلسانو ًكيشيد ًكسب، ًبما }َيْوَم َتْشَيُد عميِيْم القيامة
ً.(ِ)اُنوا َيْعَمُموَن{أَْلِسَنُتُيْم َوَأْيِديُيْم َوَأْرُجُمُيْم ِبَما كَ 

اًفيًأعراضًالناس،ًكشتمناً كاعتبرًاإلسبلـًإطبلؽًالمساف،ًكاليدًبالكتابةًخكضن
ً :ًيىاًً-فييـًمفًأخبلؽًالشياطيف،ًفعىٍفًًعيىاًضًٍبًفًًحمىارو :ًقيٍمتي رضيًاًعنو،ًقىاؿى

ًأًى ًبىٍأسه ًعمى ًديكًني، ًكىىيكى ًيىٍشتيميًني ًقىٍكًمي ًًمٍف ؿه ًرىجي ًاً، :ًرىسيكؿى ًقىاؿى ًًمٍنوي؟ ًأىٍنتىًصرى ٍف
ً.(ّ)«اْلُمْسَتبَّاِن َشْيَطاَناِن، َيَتَياَذَياِن َوَيَتَكاَذَبانِ »

ً ًالنبي ًاإلسبلـ،ًًكاعتبر ًىدم ًعف ا ًخركجن ًكالشتـ التعرضًلمناسًبالسب،
ًبفًمسعكدً ًالمًَّو ٍبًد رضيًاًعنو،ًً-كًقيىموًاألخبلقية،ًكحكـًعمىوًبالفسكؽ،ًفعىٍفًعى

:ًقًى ًالمًَّوًقىاؿى ًرىسيكؿي ًقتىاليويًكيٍفرًه:ً»اؿى ًفيسيكؽه،ًكى ًالمػيٍسًمـً ً.(ْ)«ًسبىابي
ًفقاؿً ًغيرىا، ًأك ًإلكتركنية ًكانت، ًكسيمة ًاألعراضًبأم ًقذؼ ًاإلسبلـ ـى رَّ كحى

َرِة َوَلُيْم }ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َواآْلخِ تعالى:ً
ً.(ٓ)َعَذاٌب َعِظيٌم{
ًفيً ٍيفًً»كى ًحيحى :ًًأىفًرىسيكؿًاً«ًالصَّ ًفىذكرً«اجتنبوا السَّبع الموبقات»قىاؿى ،

ً،ًكالمكبقاتًيعنيًالميمكات.(ٔ)«قذف اْلُمْحصَنات اْلَغاِفاَلت اْلُمْؤِمَنات»ًمٍنيىا:ً

                                                           
ً.ُٖسكرةًؽ،ًاآليةًً(ُ
ً.ِْسكرةًالنكر،ًاآليةًًً(ِ
سنادهًصحيح.ُّْٖٕبرقـ:ً)«:ًالمسند»أخرجوًاإلماـًأحمدًفيً(ًّ  (،ًكا 
،ًكتاب:ًاألدب،ًباب:ًماًينيىًعفًالسبابًكالمعف،ًرقـ:ً«صحيحو»متفؽًعميو:ًأخرجوًالبخارمًفيًً(ْ
ً(.ْٔسبابًالمسمـًرقـ:ً)ًاب:ًبيافًقكؿًالنبيً،ًكتاب:ًاإليمافًب«صحيحو»(،ًكمسمـًفئًَْْ)
ً.ِّسكرةًالنكر،ًاآليةًً(ٓ
ًاليتىامىىً«صحيحو»أخرجوًالبخارمًفيًً(ٔ ًأىٍمكىاؿى ًيىٍأكيميكفى ًالًَّذيفى :ًقىٍكًؿًالمًَّوًتىعىإلى:ً}ًإفَّ ،ًكتاب:ًالكصايا،ًبىابي

سىيىٍصمًى ًنىارناًكى ـٍ ًًفيًبيطيكًنًي ًسىًعيرنا{،ًرقـ:ً)ظيٍممنا،ًًإنَّمىاًيىٍأكيميكفى ،ًكتاب:ً«صحيحو»(،ًكمسمـًفئًٍِٕٔكفى
 (.ٖٗاإليماف،ًباب:ًبيافًالكبائرًكأكبرىاًرقـ:ً)
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ًيككف ًما ًكثيرنا ًالتي ًالشائعات ًإطبلؽ ًاإلسبلـ ًحرَّـ ًكسائؿًًككذلؾ مصدرىا
فيًالقرآفًً-جؿًكعبلًً-التكاصؿًاالجتماعيًعمىًشبكاتًاإلنترنت،ًكسىمَّاىاًالحؽً

ً ًاإلفؾ»الكريـ »ً ًتعإلى: ًفقاؿ ًكأقبحو، ًالكذب، ًأشد ْفِك يعني }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباإلِْ
ً.(ُ)ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َل َتْحَسُبوُه َشرِّا َلُكْم َبْل ُىَو َخْيٌر َلُكْم{

ًكأ ًتناقؿًاألخبارًفقاؿًتعالى: }َيا مرًاًتعالىًالمؤمنيفًبالتثبتًكالتبيفًعند
ى َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعمَ 

ً.(ِ)َما َفَعْمُتْم َناِدِميَن{
ًعفًًكنيىًالنبيً ـى ِإنَّ اَ َكرَِه َلُكْم »السقكطًفيًمزلةًنشرًالشائعات:ًالمسم

َثاَلثًا، َوَرِضَي َلُكْم َثاَلثًا: َرِضَي َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه، َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوَأْن َتْعَتِصُموا 
َضاَعَة اْلَماِل، َوَكْثرََة ِبَحْبِل اِ َجِميًعا، َوَأْن َتْنَصُحوا ِلُوَلِة اأْلَْمِر، َوَكرَِه َلُكْم قِ  يَل َوَقاَل، َواِ 

ً.(ّ)«السَُّؤالِ 
 

 رابًعا: غرس قيمة الرفق في قموب أطفالنا والناشئة من شبابنا:
ًعمييا،ً ًكتربيتيـ ًجميعنا، ًنفكسًأتباعو ًفي ًالرفؽ ًبغرسًقيمة ًاإلسبلـ اعتنى

ً ًضٌد ًكىك ًباألسيؿ، ًكاألخذ ًكالفعؿ، ًبالقكؿ، ًالجانب ًليف ًيعني: ،ً(ْ)العنؼكالرفؽ
ًالغضبً ًنتيجة ًالعنؼًفيك ًكأما ًالصدر، ميؽًكسبلمة ًالخي ًحسف ًنتيجة ًكالٌميف فالٌرفؽ

ً ًأمرًاًنبيو ًكقد ًكالفظاظة، ًعفًالعنؼًفقاؿًجؿًشأنو:ًًكالغمظة ًكنياه بالرفؽ،
وا ،ً(ٓ)ِمْن َحْوِلَك{ }َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب َلْنَفضُّ

اًئشىةىً ًً-كعىٍفًعى ًالنًَّبيَّ ًأىتىكيا ًاليييكدى ٍنيىا:ًأىفَّ ًالمَّويًعى :ًرىًضيى ،ًقىاؿى ًعميؾى ـي ،ًفىقىاليكا:ًالسَّا
ًالمًَّوً«ًكىعميكيـًٍ» ًرىسيكؿي ًفىقىاؿى ، ـٍ ًعميكي ًكىغىًضبى ًالمَّوي ـي لىعىنىكي ،ًكى ـٍ ًعميكي ـي ًالسَّا فىقىالىٍتًعىاًئشىةي:
ً:« يَّاِك َوالُعْنَف، َأِو الُفْحَش َمْياًل ًتىٍسمىٍعً« َيا َعاِئَشُة، عميِك ِبالرِّْفِق، َواِ  ـٍ لى ،ًقىالىٍت:ًأىكى

                                                           
 .ُٗٓسكرةًآؿًعمراف،ًاآليةًً(ُ
ً.ٔسكرةًالحجرات،ًاآليةًً(ِ
سنادهًصحيح.ّّْٖبرقـ:ً)«:ًالمسند»أخرجوًأحمدًفيًً(ّ ً(،ًكا 
،ًالبفًعبلف:ً«دليؿًالفالحيفًلطرؽًرياضًالصالحيف»(ً،ًكْْٗ/َُ،ًالبفًحجر:ً)«فتحًالبارم»يينظىر:ًً(ْ

ً(.ٖٗ/ّعبلف:ً)
ً.ُٗٓسكرةًآؿًعمراف،ًاآليةًً(ٓ
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ً: اًقىاليكا؟ًقىاؿى َأَوَلْم َتْسَمِعي َما ُقْمُت، َرَدْدُت عميِيْم، َفُيْسَتَجاُب ِلي ِفيِيْم، َوَل ُيْسَتَجاُب »مى
الّرفق رأس »مكتوب في الحكمة: »أبيو،ًقاؿ:ًً،ًًكعفًىشاـًبفًعركةًعف(ُ)«َلُيْم ِفيَّ 
،ًكالرفؽًطريؽًمكٌصؿًإلىًالجٌنة،ًكدليؿًكماؿًاإليماف،ًكحسفًاإلسبلـ،ً(ِ)«الحكمة

ًمحٌبةًا،ًكمحٌبةًالٌناس،ًكينٌميًركحًالمحٌبة،ًكالٌتعاكفًبيفًالٌناس،ًكدليؿًعمىً كييٍثًمري
ًا ًمف ًسالمػنا ًمجتمعنا ًكينشأ ًخمقو، ًكحسف ًالعبد، ًسعادةًصبلح ًكعنكاف ًكالعنؼ، لًغؿِّ

 اإلنسافًفيًالٌداريف.
ً
 المختمفة: والمؤسسات التوعوي لممؤسسات التعميمية، تفعيل الدور خامًسا:

كمعًماًتقدموًاألسرة،ًكتبذلوًمفًجيدًلحمايةًأكالدىاًمفًكؿًخطرًيحدؽًبيـ،ً
ًكالمناىجًال ًالمدارس، ًيأتيًدكر ًالمتعمؽًبالعنؼًالرقمي، ًالخطر تعميميةًكعمىًرأسو

التيًينبغيًأفًتشتمؿًعمىًمكادًتثقيفيةًبيٍغيىةىًتكعيةًاألطفاؿًبخطرًاالستخداـًالسيءً
ًمنو،ًدكفًأفً لئلنترنت،ًمعًبيافًالطريقةًالمػيثمىًفيًالتعامؿًمعو،ًككيفيةًاالستفادة
ًميـهً ًمفًأشكاؿًالعنؼًالرقمي،ًكبعدًىذاًكمِّوًيبقىًدكره يتعرضًاألطفاؿًإلىًأمًشكؿو

الدكلةًالمعنيَّةًبشبكاتًاالتصاؿ،ًكمكاقعًالتكاصؿًاالجتماعي،ًيحتـًعميياًلمؤسساتً
ًمفًً-إٍفًكناًنريدًحفظناًألبنائناًً– أٍفًيككفًىناؾًنكعهًمفًالرقابةًلماًيينشر،ًكماًيبثُّ

َـًّ صكرًكمقاطعًمصكرة،ًكعباراتًمكتكبةًمفًشأنياًأفًتؤثرًسمبناًعمىًأكالدنا،ًكأفًيت
؛ًبؿًكمساءلةًمفًي ًأكًبعيد!حجبي ًلوًعبلقةًبالعنؼًالرقميًمفًقريبو ًمحتكلن ًنشرًأمَّ

 كاًمفًكراءًالقصد،ًكىكًاليادمًإلىًسكاءًالسبيؿ.
 

ً

                                                           
مَّـى:ً«صحيحو»أخرجوًالبخارمًفيًً(ُ سى مَّىًايًعميًوًكى ًصى :ًقىٍكًؿًالنًَّبيِّ ًلىنىاًًفيً»،ًكتاب:ًالدعكات،ًبىابي ابي ييٍستىجى

ًًفينىا ـٍ ًلىيي ابي ،ًكتاب:ًالبرًكالصمةًكاآلداب،ً«صحيحو»(،ًكمسمـًفئًَُْرقـ:ً/ٖٓ/ٖ،ً)«اليييكًد،ًكىالىًييٍستىجى
ٍفًؽً) ً(.ِْٗٓ/رقـ:ًََِْ/ْباب:ًفىٍضًؿًالرِّ

 ،ًكرجالوًثقات.«الزىد»أخرجوًًىنادًالسرمًفيًً(ِ
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 لمبحث التاسعا
 دور الدعاة في التربية السكانية 

ً
ً ًا ًإلى ًبالطريؽ ًالخمؽ ًتعرؼ ًالتي ًكالمنارات ًاليداة ًىـ ً-لىاتعً–الدعاة

ًالمصطفى ًكرثة ًكىـ ًمرضاتو، ًً-ًكتحقيؽ ًكسمـ ًعميو ًا ًفيًً-صمى ًجاء كما
نماًكٌرثكاًالعمـً فًاألنبياءًلـًيكٌرثكاًديناراًكالدرىما،ًكا  الحديثً)العمماءًكرثىةًاألنبياء،ًكا 

بطريقو،ًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-،ًكقدًأخبرًربناًنبيوً(ُ)فمفًأخذهًأخذًبحظًكافر
،ً(ِ)(.... اتََّبَعِني َأَنا َوَمنِ  َبِصيَرةٍ  َعَمىَٰ  جوِ المَّ  إلى َأْدُعو َسِبيِمي ُقْل َىٰـَِذهِ كطريؽًأتباعوً)

ًبالقضاياً ًػػ ًلخدمتو ًالككف ًا ًخمؽ ًالذم ًػػ ًاإلنساف ًتكعية ًالدعاة ًعمى ًيجب كلذا
ًالحقكؽً ًلمجميع ًيحفظ ًنحك ًعمى ًالتعايش ًإلى ًبيا ً ًااللتزاـ ًيؤدم ًالتي السكانية

ًالبنيا ًقكم ًاألركاف ًمتيف ًمجتمعا ًماينتج ًكىك ًحؽًكالكاجبات، ًالتكعية ًكتتضمف ف
ًالسكافًكحؽًالمكافًعمىًالنحكًاآلتي:

ً
 أول: التوعية بقضية السكان: 

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم ) لىًػًاطبيعةًاإلنسافًتأبىًأفًيعيشًكحدهًقاؿًػًتع
ًّ)...(جمِّن َذَكٍر َوُأنَثىَٰ َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ًإالً( ًلئلنساف ًقيمة ًفبل ،

فً بمساكنةًغيرهًًكماًقاؿًالشاعرً:ًالناسًلمناسًمفًبدكًكحاضرةًًبعضًلبعضًكا 
ًلـًيشعركاًخدـً

كمفًىذاًالمنطمؽًيجبًعمىًالدعاةًػًتحمبلًلؤلمانةًػًتكعيةًالسكافًبحقكؽًمفً
عزًً-حكليـًعمييـًككاجباتيـًنحكىـً،ًكضبطًتصرفاتيـًعمىًالكجوًالذمًيرضيًاً

ًطبقاًلدكائرًعبلقةًاإلنسافًبغيرهًمفًالسكافًعبرًالدكائرًالتيًنذكرىا:ًً-ؿًكج
ً

                                                           
 .ُّْٔ(ًالحديثًركاهًأبكداكدًفيًسننو،ًكتابًالعمـ،ًحديثًرقـًُ
 .َُٖ(ًسكرةًيكسؼ،ًآيةًًِ
 .ُّ(ًسكرةًالحجرات،ًآيةًًّ
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ً:ًًالدائرة األولى
دائرةًالكالديفً:ًفيجبًعمىًاإلنسافًالبرًبالكالديف،ًكفاءًبحقيما،ًلقكلوًػًتعالىًػً

ىًَٰ) قىضى بُّؾًىًكى ًًإيَّاهًيًتىٍعبيديكاًأىالًًَّرى ًباٍلكىاًلدىٍيفًًًًإالَّ ًكالسنةً(ُ)...(جًًإٍحسىانناًكى ًأفاضًالقرآف ًكقد ،
ً ًالكريـ ًالنبي ًتطبيؽ ًكجاء ًحقكقيما، ًعف ًالحديث ًً-في ًكسمـ ًعميو ًا ً-صمى

ًبالبرً ًيشيع ًإلنتاجًمجتمع ًاألمة ًمثاؿًتحتذيو ًذلؾًخير ًليككفًكؿ كالصحبًالكراـ
ًكاإلحسافًكيمتمئًبالخيرًكالسعادة.ً

ً:ًالدائرة الثانية
عيةًاإلنسافًبحقكؽًذكمًالقربىًصمةًحقكؽًذكمًالقربى:ًيجبًعمىًالدعاةًتًك

لمرحـًكذككًالقربىًىـًاألقاربًمفًجيةًاألبًكاألـ،ًفصمةًاألرحاـًمفًأسبابًالنجاحً
فيًاألرض،ًففيًالحديثًالصحيحً)مفًسرهًأفًيبسطًلوًفيًرزقوًأكًينسأًلوًفيًأثرهً

يىٍؿًتعالى:ً)فًىًً–،ًكقطعًاألرحاـًمفًأسبابًاإلفسادًفيًاألرضًقاؿً(ِ)فميصؿًرحمو(
امىكيـًٍ تيقىطِّعيكاًأىٍرحى ًأىفًتيٍفًسديكاًًفيًاأٍلىٍرًضًكى لٍَّيتيـٍ ًًإفًتىكى ؛ًفاإلسبلـًيرشدًاألمةًً(ّ)(ًعىسىٍيتيـٍ

ًإلىًبناءًمجتمعًقكمًالتماسؾ،ًعظيـًاالتصاؿًبعضوًببعض.ًً
ً:ًًالدائرة الثالثة

نفقةًًدائرةًاألسرةً:ًعمىًالدعاةًتعريؼًالسكافًبحقكؽًالزكجةًعمىًزكجيا،ًمف
كرعايةًكحسفًمعاشرة،ًكحمايةًمفًالمخاطر،كحقكؽًالزكجًعمىًزكجتو،ًمفًصيانةً
ًكحقكؽً ًالبيت، ًفي ًكالمكدة ًالسكينة ًجك شاعة ًكا  ًبو، ًكالبر ًكطاعتو ًكمالو عرضو
األكالد،ًمفًحسفًتربيةًتعنىًبالجكانبًكمياًبدناًكنفساًكركحاًكعقبل،ًكالتكعيةًبقضاياً

ًاألسرة ًكتنظيـ ًاإلنجابية ًالديفًًالصحة ًعف ًلمدفاع ًصالح ًقكم ًنسؿ ًعمى كالعمؿ
كالكطفًكالبعدًعفًالكثرةًالتيًتشبوًغثاءًالسيؿ،ًكغيرًذلؾًمفًالقضاياًالتيًتؤسسً

 ألسرةًناجحةًقكيةًمتماسكة.ً
ً

                                                           
 .ِّ(ًسكرةًاإلسراءً،ًآيةًًُ
 .َِٕٔ(ًركاهًالبخارمًفيًصحيحوً،كتابًالبيكعً،ًحديثًرقـًًِ
 .ِِ(ًسكرةًمحمدً،ًآيةًًّ
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ً:الدائرة الرابعة 
دائرةًالجكارً)المجتمع(ًأياًكافًديفًالجارًأكًمعتقده:ًيجبًتكعيةًالسكافًًً

ًبؿًاإلحس ًالساكنيفًكالمعاىديفًككؿًمفًحصؿًعمىًبحقكؽًلمجكار، ًإلىًجميع اف
تأشيرةًدخكؿًكالدبمكماسييفًكالسياحًأياًكانتًدياناتيـً:ًكقدًدلتًعمىًىذاًنصكصً
ًباٍلكىاًلدىٍيًفًًإٍحسىانناً القرآفًكالسنةًًقاؿًسبحانوًكتعالى:ً)كىاٍعبيديكٍاًالٌموىًكىالىًتيٍشًركيكٍاًًبًوًشىٍيئناًكى

ًبًذمًاٍلقيٍربىى نًبًًكى اًحًبًًبالجى نيًبًكىالصَّ اًرًاٍلجي اًرًًذمًاٍلقيٍربىىًكىاٍلجى كىاليتىامىىًكىاٍلمىسىاًكيًفًكىاٍلجى
كىاٍبًفًالسًَّبيًؿ(
،ًكقدًكأفاضتًالسنةًالمطيرةًفيًبيافًحقكؽًالجارًكخطرًمجاكزتياً(ًُ)

فيًً،ًككماًنرلًفيًاآليةًالكريمةًالتيًجعمتًالجكارًحقاًمفًالحقكؽًالعشرةًالمذككرة
صمىًاًعميوًكسمـ:ًفيًالحديثً"الجيرافًثبلثةًجارًلوًثبلثةًً-ىذهًاآلية،ًكقدًقاؿً

حقكؽًكىكًالجارًالقريبًالمسمـًلوًحؽًالجكارًكحؽًالقرابةًكحؽًاإلسبلـًكجارًلوً
حقافًكىكًالجارًالمسمـًغيرًالقريبًلوًحؽًاإلسبلـًكحؽًالجكارًكجارًلوًحؽًكاحدً

،ًفيذاًدليؿًعمىًأفًغيرًالمسمـًإذاًكافًً(ِ)ؽًالجكار"كىكًالجارًغيرًالمسمـًلوًح
جارانًلؾًفإنؾًتحسفًإليوًفموًعميؾًحؽًالجكارًكالًتؤذه،ًىذاًمفًالمكاطنةًالشرعيةً

ًالتيًأمرًاًجؿًكعبلًبيا.
ًمفً ًأحد ًأك ًاألمر ًكلي ًكفالة ًفي ًدخؿ ًمف ًعمى ًاالعتداء ًيجكز ًال ككذلؾ

ًدموًكعرضوًًك مالوً،ًحتىًيخرجًمفًبمدًالمسمميف،ًاًالمسمميفًفإنوًيجبًأفًيحتـر
ؽِّ( ًالٌمويًًإالًًَّبالحى ـى رَّ ًالًَّتيًحى جؿًكعبلًقاؿ:ً)كىالىًتىٍقتيميكٍاًالنٍَّفسى
ًا،ً(ًّ) ،ًكالنفسًالتيًحـر

ًأفًاً ًبدليؿ ًاًقتميا ًفييًنفسًحـر ًكالمستأمف، ًكنفسًالمعاىد ىيًنفسًالمسمـ
ًًأكجبًفيًقتؿًالمعاىدًالكافرًخطأًما ًأىفًيىٍقتيؿى ًًلميٍؤًمفو مىاًكىافى أكجبوًفيًقتؿًالمسمـً)كى

مَّمىةهًإلىًأىٍىًمًوًإًً ًديىةهًمُّسى قىبىةوًمٍُّؤًمنىةوًكى ًرى طىئناًفىتىٍحًريري ًميٍؤًمنناًخى مىفًقىتىؿى طىئناًكى الًَّأىفًميٍؤًمنناًًإالًَّخى
ًٍمٍؤمًً ًكىىيكى ـٍ ًلَّكي ًعىديكٍّ ًًمفًقىٍكـو ًفإفًكىافى دَّقيكٍا ًيىصَّ ًًمفًقىٍكـو فًكىافى ًكىاً  ًمٍُّؤًمنىةو قىبىةو ًرى ًفىتىٍحًريري فه

ًفىصًً ًيىًجٍد ـٍ ًلَّ ًفىمىف ًمٍُّؤًمنىةن قىبىةو ًرى تىٍحًريري ًكى ًأىٍىًمًو ًإلى مَّمىةه ًمُّسى ًفىًديىةه ًمِّيثىاؽه بىٍينىييـٍ ًكى ـٍ ـيًبىٍينىكي يىا

                                                           
 .ّٔ(ًسكرةًالنساء،ًآيةًًُ
 .َٖٕٓ(ًركاهًأبكًنعيـًفيًحميةًاألكلياء،ًحديثًرقـًًِ
 .ّّ(ًسكرةًاإلسراء،ًآيةًًّ
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ًالٌمويًع كىافى ًكى ًالٌمًو ًمِّفى ًتىٍكبىةن ًميتىتىاًبعىٍيًف ٍيًف ًكيمنا(شىٍيرى ًحى ميمنا
ًفأكجبًفيًقتؿًالكافرًً(ُ) ،

المعاىدًخطأنًماًأكجبوًفيًقتؿًالمسمـًمفًالديةًكالكفارة،ًأماًمفًقتؿًالمعاىدًمتعمدان،ً
ًركاهً ًالذم ًالحديث ًفي ًكذلؾ ًحقو ًفي ًكسمـ ًعميو ًا ًصمى ًالنبي ًقاؿ ًكما فيذا

ًليكجدًم فًريحيا ًلـًيرحًرائحةًالجنةًكا  فًمسيرةًسبعيفًالشيخافً:ً"مفًقتؿًمعاىدان
ًصمىًاًعميوًكسمـ.ًً-،ًأكًكماًقاؿًً(ِ)سنة"

ًفإنوً ًاإلذف ًلو ًخكؿ ًمف ًأك ًاألمر ًكلي ًمف ًبإذف ًالمسمميف ًببلد فالذمًدخؿ
يكتسبًحرمةًالنفسًكحرمةًالماؿًكالًيؤذلًحتىًيخرجًمفًبمدًالمسمميف،ًفيذاًمفً

بمدًالمسمميفًماداـًًالمكاطنةًالشرعيةًحتىًكلكًكافًالمكاطفًكافرانًلوًحؽًاإلقامةًفي
ًمقيماًفيياًفموًحؽًالمكاطنةًالشرعية،ًفيذهًأمكرًيجبًعمىًالمسمميفًأفًيعرفكىا.

ً
 ثانيا : التوعية بحقوق المكان

ً:ًالحفاظ عمى المرافق العامةػًُ
يجبًأفًيحافظًالمكاطفًعمىًمرافؽًبمدهًكالًيعتدمًعمىًالمرافؽًالعامةًالتيًً

ً"اتقكاًىيًمفًمصالحًالبمدًكأىمو،ًفيحت ًكقدًجاءًفيًالحديث: ًكالًيعتدمًعمييا رميا
المعانيف"ًقالكاًكماًالبلعنافًياًرسكؿًاًقاؿ:ً"الذمًيتخٌمىً)أم:ًيقضيًحاجتو(ًًفيً

ًّ)طريؽًالناسًكظمَّيـ" ،ًفشكارعًالبمدًكطرقاتًالبمدًيجبًأفًتصاف،ًكالًيجعؿًفيياً(
ًا ًييٍؤذيكفى ً)كىالًَّذيفى ًالمارة ًتؤذم ًالتي ًفىقىًدًالعراقيؿ ًاٍكتىسىبيكا ا ًمى ًًبغىٍيًر ًكىاٍلميٍؤًمنىاًت ٍلميٍؤًمًنيفى

ٍثمناًمًُّبيننا( ميكاًبيٍيتىانناًكىاً  اٍحتىمى
(ًًْ) 

 

ً

                                                           
 .ِٗ(ًسكرةًالنساء،ًآيةًًُ
 .ًُّٔٔو،ًحديثًرقـً(ًركاهًالبخارمًفيًصحيحًِ
 .ِٗٔ(ًركاهًمسمـًفيًصحيحوًًكتابًالطيارةًحديثًرقـًًّ
 .ٖٓ(ًسكرةًاألحزابًآيةًًْ
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ًأبكًداكدًفيًسننوً:ًً-صمىًاًعميوًكسمـًً-كقاؿً فيًالحديثًالذمًركاه
ً.(ًُ)"اتقكاًالمبلعفًالثبلثًالبيرازًفيًالمكاردًكقارعةًالطريؽًكالظؿ"

ً:ًًطة األذى عن الطريقإماػًًًِ
صمىًاًعميوًكسمـ:ً"اإليمافًبضعًكسبعكفًأكًً-ىكًمفًشعبًاإليمافًقاؿً

ًالطريؽ"ً ًاألذلًعف ًإماطة ًكأدناىا ًا ًإال ًالو ًال ًقكؿ ًأعبلىا ًشعبة ًكستكف بضع
ًِ)كالحياءًشعبةًمفًاإليماف ًبمفًيفجرً( ًبالنا ًفما ًعمييـ، ًأفًيقٌذره ًفبلًيجكزًألحد ،

ًكيخربًكيدمر؟
ً:ًًوجوب إعمار المكانًًػّ

يجبًعمىًجميعًالسكافًأفًيعمركاًببلدىـًبطاعةًاًكاألمرًبالمعركؼًكالنييً
فبلحًأرضو،ً عفًالمنكر،ًكمنعًالظمـًفيذاًمماًيعمرًالببلد،ًكاستثمارًجميعًخيراتوًكا 
كتشغيؿًمصانعو،ًكصكفًالبيئةًكغيرًذلؾًمماًيصدؽًعميوًاإلعمارًككؿًماًيككفً

بلد،ًقاؿًتعالى:ً)كىالىًتيٍفًسديكٍاًًفيًاألىٍرًضًبىٍعدىًًإٍصبلىًحيىا(بوًاإلصبلحًلمب
(ّ)ًً.ً

ىذهًبعضًالقضاياًالتيًيجبًعمىًالدعاةًتكعيةًالسكافًبيا،ًفالمجتمعًالقكمً
ًالمجتمعً ًىك ًككطنو ًغيره ًنحك ًككاجباتو ًحقكقو ًفيو ًفرد ًكؿ ًيعي ًالذم المتماسؾ

ًالمنشكد.
ًً
ً

                                                           
المكاردً)أماكفًكركدًالماء(ًكقارعةًالطريؽ)الطرؽً:ًًًِٔ(ًركاهًأبكداكدًفيًسننوًكتابًالطيارةًحديثًرقـًًُ

كالحدائؽًكالمرافؽًالتيًيتنفسًفيياًًالتيًيمشيًفيياًالناس(ًًكالظؿً)كالظؿًمايستظؿًبوًالناسًمفًالشجر
ًاعتدلً ًعمىًمف ًالتيًتكجبًالمعنة ًأم: ًالمبلعف، ًكاتقكا ًبأشجارىا( ًكيستظمكف ًفييا ًكيستريحكف ًالبمد أىؿ
ًالضبلؿً ًإال ًكا ًىك ًفما ًالكطف ًلقضايا ًينتصر ًأنو ًمنو ًزعما ًكيخربيا، ًالمرافؽ، ًيدمر عمييا،فكيؼًبمف

 نيىًعناًربناًتبارؾًكتعالى.ًالمبيف،ًكىكًاإلفسادًفيًاألرضًالذم
 ً.ّٓ(ًركاهًمسمـًفيًصحيحو،ًحديثًرقـًًِ
 .ٔٓ(ًسكرةًاألعراؼ،ًاآليةًًّ




