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 .4ملخص إلشكالية المشروع
scitsOmonOأٔ ػهى األعًبء ْٕ يجبل نهزفكٛش انز ٙال َٓبٚخ نٓب كًب يٕضٕػٓب يٓى ف ٙرؼشٚف نإلَغبٌ ٔانكٌٕ نّ.
ْزا انًؾشٔع انجذث ْٕ ٙايزذاد ٔاَؼكبط نؼذح عُٕادٔ ،رنك كجضء يٍ يؾبسٚغ انًفذال ٔانًؾبسٚغ انًذسعٛخ
 YSARC / RYSARػهٗ انًؾبكم األػالو ثؾكم ػبو ٔخقٕفب .scmynipichton
ف ٙانًؾبسٚغ انغبثمخ ؽشػُب ،يؾشٔع انًفذال "ٔدساعبد اعًٛخ انذبنخ االجزًبػٛخ :رؼٔ ٍٛٛانكزبثخ (ق) يٍ األنمبة فٙ
انجضائش"ٔ ،الزشاح إَؾبء " scmynipichtOانجضائش٘ :اعزخذاو ػٍ طشٚك انفىَٔ ،قٕؿ ٔيغبئم رٕدٛذ
انشعٕيبد" سكض انزفكٛش ف ٙػًم اعى انؼبئه ٙانجضائش٘ ،ػهٗ انًُطك ٔدالالد سيضٚخ نٓبٔ ،أخٛشا رطٕسْب ػجش
انزبسٚخ .كًب كُب َظٍ ػٍ أفم األنمبة انز ٙرشرجط اسرجبطب ٔثٛمب إَؾبء األدٕال انًذَٛخ يٍ لجم اإلداسح االعزؼًبسٚخ
انفشَغٛخ .سكضد دساعزُب ػهٗ اٜثبس انُبجًخ ػٍ ْزا اإلجشاء انزؼ ٍٛٛانجذٚذ انز٘ كبٌ ف ٙانٕالغ انضْش رؾغٛم  /إػبدح
 /رؼ ٍٛٛانجضائش٘ .انجبَت اٜخش يٍ ثذثُب ْٕ انز٘ كبٌ نغشد أعًبء األػالو األػطبل انشعٕيبد انجضائشٚخ ألٔل يشح
ثبنهغخ انفشَغٛخ خالل انفزشح االعزؼًبسٚخ ،ثى ف ٙانهغخ انؼشثٛخ يٍ لجم انذكٕيخ انجضائشٚخ يٍ أجم االعزمالل.
خالل ْزِ انغُٕاد يٍ انزذمٛكٔ ،انًشالجخ ٔرذهٛم انجٛبَبد  scmynipichtonالدظُب ثشٔص انذمبئك انثمبفٛخ دٕل
إَزبج االعى انقذٛخ ثؾكم ػبو ٔف ٙدساعبد اعًٛخ ٔجّ انخقٕؿ .ف ٙانٕالغْ ،زِ انفئخ انًؼجًٛخ ْزا ْٕ االعى
انقذٛخ رؼكظ ػبداد ٔرمبنٛذ .cittscmOفؼم انزغًٛخ أثذا ػشضٔ ٙنكٍ عهفب دائًب انزبسٚخٛخ ٔاألٚذٕٚنٕجٛخ
ٔانغٛبعٛخ ٔااللزقبدٚخ ٔانثمبفٛخ.
فْ ٙزا انًؾشٔع انذبن ،ٙنذُٚب سأط انًبل انًؼشف ٙلٕ٘ ف ٙيجبل دساعبد اعًٛخَٔ ،ذٍ َشٚذ أٌ َٕافم رفكٛشَب لجم
رٕعٛغ َطبلّ نٛؾًم جًٛغ انًًبسعبد انطبئفٛخ انجضائشْ٘ .ذفُب ْٕ رٔ ؽم:ٍٛ
ف ٙانجذاٚخ ،عٕف َشكض ػهٗ رذهٛم انًًبسعبد انطبئفٛخ يٍ يٕاطُُٛب ػهٗ انًغزٕٖ انٕطُ .ٙعُذسط دساعبد اعًٛخ
"ف ٙجًٛغ أؽكبنّ" ف ٙػاللزٓب ثبنثمبفخ ٔانؼبداد ٔػهٗ انًجزًغ ثؾكم ػبوَ .ذٍ يٓزًٌٕ ثؾكم خبؿ ف ٙإَزبج األعًبء
انخبفخ يٍ خالل انفضبء انجضائش٘ٔ ،اعزخذايبرٓبٔٔ ،ضغ (ق) (ق) يٍ اإلسعبل ،رًثٛالد أٌ انًغزخذي ٍٛعٕف
رجؼم انزؼٔ ٍٛٛنكٍ أٚضب نزغٛٛش انًًبسعبد انطبئفٛخ ػجش انًكبٌ ٔانضيبٌَ .ذٍ َغؼٗ نفٓى اإلجشاءاد ٔانًؼبٛٚش انزٙ
رذذد انفؼم رغًٛخٔ ،انجٕاَت االجزًبػٛخ ٔانثمبفٛخ ٔاألَثشٔثٕنٕجٛخ انز ٙرؤثش ػهٗ رذمٛك ٔ .scmynipichtOعٛزى
اعزؼشاك جًٛغ انفئبد ٔاألعًبء ٔانكُٗ ٔاألنمبة ٔاألعًبء انًغزؼبسح scmynipichtonٔyhpininoOmoopyO
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ٔدساعزٓب .عٛكٌٕ نذُٚب يجبل انذساعخ نى رزٕلف أؽكبل انطبئفٛخ ػهًبَٛخ ٔنكٍ عٕف رًزذ إنٗ رغًٛخ انًُبرج ضًٍ دُٛٚخ
( ،ysyoichtOأعًبء ٔ myyipyinipOاألعًبء اإلنٓٛخ)َٔ .ظشا نزُٕع انثمبف ٙف ٙثالدَب ،فئَُب عٕف َؼًم ػهٗ
دساعخ دساعبد اعًٛخ جضائش٘ ف ٙػذح يُبطك نزخض ٍٚكذذ ألقٗ أعًبء يًثم رؼذد انٕظبئف انُبجًخ ػٍ انزُٕع
انثمبف ٙانز٘ ًٛٚض انجضائش .نهمٛبو ثزنك ٔيٍ أجم انزًثٛم ،عٕف َؼًم ػهٗ ػذح ػُٛبد يٍ  ،scmynipichtOانز ٙرى
جًؼٓب ف ٙيُبطك يخزهفخ يٍ ؽًبل (انجضائش انؼبفًخ ٔرٛض٘ ٔصٔ ،لغُطُٛخ ،عطٛف ،ثغكشح ،غهٛضاٌ ،يغزغبَى .)...
ٔثبإلضبفخ إنٗ رنك ،جضء آخش يٍ دساعزُب ػهٗ انطٕائف ٚ scmynipichtonزؼهك أعًبء
( ysyoichtOٔmyyipyinipOأعًبء انمذٚغٔ .)ٍٛيالدظبرٓى رغًخ نُب نفٓى سيضٚخ ْزِ انًًبسعخ انطبئفٛخ يؼُٛخ.
ٔلبنذ آَب عٕف رخجشَب ػٍ انًًبسعبد انذُٛٚخ يٕاطُُٛب ٔػاللزٓب انشٔدٛخ.
أٚضب ف ٙفئخ األػالو انذُٛٚخٔ ،انؼُقش انثبنث ثذثُب عزشكض ثؾكم خبؿ ػهٗ فئخ طبئفٛخ "دساعبد اعًٛخ خبسج" انزٙ
ْ ٙأعًبء اإلنٓٛخ يثم اكزؾف الٔل يشح ف ٙانُـ انًمذط ،انمشآٌ انكشٚى ،ثؼذ رنك رشجى إنٗ انفشَغٛخَ .طشح ثؾكم
خبؿ ػهٗ رشجًزٓب يٍ أعًبء األػالو ثؾكم ػبو ٔخقٕفب االعى اإلنٓٔ ٙدسجخ "ٔالء" انزشجًبد ثؾكم ػبو
ٔخقٕفب رشجًخ االعى اإلنٓ ٙيٍ انهغخ انؼشثٛخ إنٗ انفشَغٛخ .نغخ انزشجًخ أَٓب ًٚكٍ أٌ َؼشف رأثٛش انًُبرج انٕٓٚخ
ػهٗ االعى انقذٛخ؟ االعى اإلنٓ ticiOyton ْٕ ٙأٔ جبْضح ف ٙػذح دٕاط انزفغٛشاد؟ نغخ انزشجًخ (ثبنهغخ
انفشَغٛخ) ْ ٙلبدسح ػهٗ رشجًخ ْزِ األعًبء اإلنٓٛخ دٌٔ رغٛٛش انًؼُٗ .انًؼهًبد انثمبفٛخ ٔاألٚذٕٚنٕجٛخ أٔ انزشجًخ
(ق) ال ًٚكُٓى رٕج ّٛرشجًخ نالعى اإلنٓٔ ٙثبنزبن ٙرغٛٛش انًؼُٗ األفهٙ؟
ْذفُب انثبَٔ ْٕ ٙضغ "لبيٕط انًًبسعبد انطبئفٛخ انجضائش :ٍٛٚاالعزخذايبد ٔانزًثٛم"ْ .زا يؾشٔع انثمٛم كزبثخ
يؼجى أعًبء األػالو يٍ انُبط ًٚثم رزٕٚجب نجًٛغ رذمٛمبرُب فْ ٙزا انًؾشٔع ٔنكٍ أٚضب خالل األػًبل انغبثمخٔ .عٕف
رذزٕ٘ ػهٗ كبفخ ٔدذاد  scmynipichtonانز ٙعجك رذذٚذْب ،يقُفخ دغت انًٕضٕػبد ،يغ انًؼهٕيبد انز ٙرى
جًؼٓب فٔ ٙثبئك يكزٕثخ ٔنهًٕاطُ .ٍٛانمبيٕط ٔضغ انهًغبد األخٛشح عزكٌٕ األٔنٗ ف ٙربسٚخ انًؼبجى انجضائشٚخ
ٔ scmynipichtonركٌٕ يقذسا نهًؼهٕيبد فشٚذح ٔلًٛخ ػٍ طشٚمخ أٔ (ق) نٛزى رؼ ُّٛانجضائش.ٍٛٚ
ٚزى رؼشٚف يذبٔس ثذثُب ػهٗ انُذٕ انزبن:ٙ
 pnycitocspٔ .1يًبسعخ :اعزخذايبد ٔانزطٕساد  .2انثبَٕٚخ انًًبسعبد انطبئفٛخ األعًبء انًغزؼبسحٔ ،األعًبء انًغزؼبسح،ٔٔ yhpininoOmoopyOاألعًبء انًغزؼبسح :االعزخذايبد ٔانزًثٛم
 .3أعًبء ( ysyoichtOٔmyyipyinipOاألعًبء انًمذعخ) :سيضٚخ .4-أعًبء اإلنٓٛخ ٔانزشجًخ
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