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الوساطت
في جقاطع امليادين املعرفيت و السياقاث إلاجتماعيت-الثقافيت

ًخمؼ خلل الخفىير و الخدليل الاجفالي خىٌ معإلت الىظاوت و ؤوحهها اإلاخخلفت في هثير مً ألاخيان
بلى جدذًذ بواس لزلً بما ؤهه ٌعلي المىء غلى ؤوحه الدؽابه و الاخخالف بين اإلالاسباث التي جدملها
اإلاػالم الاحخماغيت و الثلافيت.
ًبلى العياق الجضاثشي سؾم ما ًدمله مً اهفشادًت ؤو خفىـيت خلال جىلق فيه الذساظت و الخدليل
ُ
بالؽيل اليافي خىٌ ؤفم "الىظاوت" بالىظش بلى جلً اإلاداوالث اإلاىصغت و اإلا َخ َػ َم َذة خاسج ألاوش
اإلااظعاجيت .هىان اللليل مً مجاالث الخىبيم و بالمشوسة اللليل مً الخفىير الىظشي و اللليل حذا
مً الاوػياظاث الخىبيليت.
هما ؤن الدعائٌ خىٌ ؤهميت حشد مماسظاث الىظاوت الزي لم ًُىجض في الجضاثش مما ٌػىغ الىلق
اإلاالخظ في هزا اإلاجاٌ خعب سؤًىا ًبلى مىشوخا.
بن ؤلاظهاماث اإلاخخلفت ألافم؛ الىظشٍت و الػلميت التي ؤفمذ بلى:
 جدليل (ؤو جداليل) بؼيالياث حعمذ بالخدىم في الشهاهاث اإلافاهيميت و الػلميت إلاعإلتالىظاوت لمً ؤوش بحخماغيت-زلافيت و بحخماغيت-بكخفادًت مخباًىت (دوٌ مخىىسة/دوٌ ظاثشة
في وشٍم الىمى)
 دساظاث الحالت التي جلىم بخدليل مخخلف مماسظاث الىظاوت في كىاغاث مهىيت ،زلافيتوبغالميت مخىىغت.
 جداليل (ؤو جدليل) ؤلاظتراجيجياث ؤلاجفاليت التي جىضح الشهاهاث الحاليت للىظاوت بالىظشللعياق الاحخماعي للمجخمػاث الخلليذًت خيث ٌعمذ الجاهب الثلافي بخجاوص بػن
الاوؽلاكاث ؤو الذخىٌ في جىاكماث مؼ الاحخماعي.
َ
مجمل هزه الىلاه َّمى َى ْذ لحذ آلان مً ببشاص غشليت مفهىم الىظاوت و بظهاس حىاهب كابليت جىبيله
وؤخيرا ،جدذًذ الاظتراجيجياث و آلالياث اإلاىلىغت في بػن الحاالث.
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شجؼ اصدًاد الذساظاث و البدىر غلى اإلاعخىي الذولي آلاخز في الخىىس الثلافي ال ظيما الحاحاث
والخىلػاث الذًملشاويت (الىـىٌ بلى اإلاػشفت ،بلى الثلافت ،بلى اإلاػلىمت )...،الؽؿف الحالي بالخيىًٍ
الجامعي و اإلانهي في الىظاوت.
ًىذسج حىهش الىظاوت واهبثاكها غىذ الىثير مً اإلاالفين لمً خشٍت الثلافت و دًملشاويتها و في الحياة
الاحخماغيت و العياظيت .حؽير بػن الذساظاث بلى ؤن اإلاماسظاث اإلاشجبىت بالىظاوت ظبلذ اظخػماٌ
اليلمت راتها (ال ظيما لمً بواس ؼبيه لحالخىا) .ؤًما و بالىظش بلى بػن اإلافاهيم الممىيت له
واإلاؽترهت هـ "الفػل الثل افي"" ،اليؽاه الثلافي" و ؾيرها ،فةن خلل الىظاوت ًىخىفه الخػليذ و كابليت
الخمذد بلى جلً اإلافاهيم.
بن جىىع اإلالاسباث الىظشٍت و جىىع خلىٌ جىبيلها ظاهمذ في حػليذ مفهىم الىظاوت في هظش ول ؤولئً
الزًً اهخشوىا في البدث ؤو الخيىًٍ في الىظاوت (حامػيين و مهىيي اإلاعخلبل) .في هزه الحالت ،هل
ًمىىىا الحذًث غً ؤفياس و مفاهيم مشحػيت ؤو ما ٌػبر غىه بالبرادٌؿم؟ حػذدًت ألاؼياٌ و مً وساء
الذالليت للشهاهاث الاحخماغيت و الثلافيت للىظاوت؟ [Bernadette Dufrene, Michèle Gellereau,
]2004
هثيرا ما ًُىظش للىظاوت التي جم جدليلها مً باب الذًملشاويت الثلافيت غلى ؤنها حاءث لمً بواس
"العياظت الثلافيت" ؤو "اإلاىلب الاحخماعي-الثلافي" (الحشهت الجمػىٍت) و التي جذافؼ غً فىشة ال ظاميت
ألاؼياٌ الثلافيت و غذم بكفاء بػن الفئاث مً الجمهىس ؤو بيل بعاوت هي جذخل ُ"ٌعهل" جلشٍب
الفئاث .لىنها ،هػمليت اجفاليت جمؼ غلى اإلادً مخػاملين و آلياثًُ ،ىظش ؤو ًخم جىاوٌ للىظاوت مً
صاوٍت جشحمت مخخاليت داخل ظاهشة احخماغيت ،بكخفادًت ،ظياظيت ؤو زلافيت مً دون ؤن جيىن هاجه
آلالياث كذ جم الخفىير فيها و ُولػذ خيز الخىفيز لدعهيل الخبادٌ و الخىاوب.
لىً خعب حىن وىن فةن ؤخذ اإلابادت ألاظاظيت للذًملشاويت الثلافيت اإلاخمثل في الىـىٌ اإلاباؼش
لألغماٌ ًبلى مدفىسا بما ؤهه ًىخفي بخػشٍف و سفؼ الػشاكيل التي جلف ؤمام الىـىٌ بلى ألاغماٌ.
جدىالث اإلابادت ألاظاظيت للذًملشاويت الثلافيت (التي حعدىذ بلى جفييف اإلامخلياث الثلافيت ،الىـىٌ
بلى ألاغماٌ مً وشف الجمهىس الػشٍن و الخػبير الفني في ألاماهً اإلااظعاجيت) ،مشجبىت بالخؿيراث
الخاـت بالػمل العياس ي في هزا اإلاجاٌ ]حىن وىن[Jean Caune, .2002 ،
في هزا الاججاه ،بن بغادة الخفىير خىٌ مفهىم الىظاوت بؽيل مؿاًش ليغ مً حاهب ؤلاهخاج و اليؽش
للمادة الثلافيت بل مً حاهب جلبله بففت راجيت و ؾير مىلىغيتً .يبغي ؤن ًيىن الفشد في غالكخه مؼ
الؿير هى ألاظاط ؤو اإلاشهض و ليغ اإلاادة الثلافيت .بن الفً ؤو اإلاادة الثلافيت ًجب ؤن جفاؽ بما ٌعمذ
بةظهامها في ـىاغت ألاها بذٌ ظػيها الىخيذ لاللخلاء بالجمهىس[Jean Caune, 2006] .
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بن "الفلش" ؤو هلق اإلايؽأث اللاغذًت و /ؤو ألاوؽىت في هىاكاث الذوٌ العاثشة في وشٍم الىمى في هثير
مً ألاخيان ال ًخالثم مؼ هزا الىىع مً اإلالاسباث و الىشوخاث .لزلً فةن الخفىساث و ؤهىاع اإلاماسظاث
اإلالذمت إلاىاحهت هزا الفلش اإلاذكؼ ًخم جدليلها غلى ؤنها هشوب هدى ألامام و هضغت بسادًت ال جىخشه لمً
ؤي مىىم "وظاوي" ؤو "ما بين وظاثىي" .بن الفاغلين اإلاػىيين بهزه آلاليت اإلاىلىغت ًىذسحىن بففت
راجيت في ؤفم هزا الفلش و ًشجمىن ؤكل فإكل في اإلاعاس الاجفالي و اإلاذغم بخفىساتهم خىٌ مفهىم
"الذًملشاويت الثلافيت".
حؽمل اظخػماالث مفشدة "الىظاوت" و اإلاماسظاث اإلاشجبىت بها خلاثم مؿاًشة حذا و حػىغ بػن
الخلاليذ الخاسٍخيت و اإلااظعاجيت .بن الىظاوت كذ جيىن ظشفيا ؤو في ألاظاط وساء سهاهاث ظىاء حػلم
ألامش ب"هؽفها" و اهدؽافها لمً بػن ؤلاواساث و مً خالٌ بػن اإلاماسظاث ؤًما .بن سفن
الىظاوت جدذ ؤي ؼيل مً ألاؼياٌ مشهىن باآللياث و جلىياث الىظاوت .حؽهذ ؤهىاع آلالياث
اإلاىلىغت و آلازاس الىاحمت مً خالٌ بػن الخجاسب ال ظيما في اإلاىخباث بإهميت الخلىياث و آلالياث في
اإلاعاس الاجفالي و اوػياظها غلى الاظخػماالث و اإلاعخػملين لخلً اإلاىخباث.
لىً مفهىم الىظاوت كذ ٌػني "مهام خاـت" برا حػلم ألامش ب"الىظاوت في اإلاىخباث"" ،الىظاوت
الشكميت"" ،الىظاوت الىزاثليت" و ؾير رلً مً خاسج اإلافاهيم اإلاشهعت" :الىظاوت الثلافيت"" ،الىظاوت
الفىيت"" ،الىظا وت اإلاخدفيت" بلخ .كذ حؽمل مػاوي ؤكل ؤو ؤهثر دكت هثيرا ما حػمل بالىظش بلى مخىي
هخج غً ظىىاث غذًذة في ظياكاث ؤهثر جلذما في مجاالتها اإلاخخاليت .هما هى الحاٌ باليعبت ٌ ـ:
 الوساطت الرقميت  :جم بدماج الخىىىلىحياث الحذًثت للمػلىماث و الاجفاٌ و ظاهمذ فيمعاساث الىظاوت .بن الخىحهاث الحذًثت لهزا الخىىس ًمىً مالخظتها في اظخػماٌ الؽبياث
الاحخماغيت و لىً ؤًما في مخخلف آلياث الىلىج و الىـىٌ بلى اإلاػلىماث .هزا الىىع مً
الخدىٌ ظمذ لبػن اإلاالفين الخىىٍه بالشهان الزي جمثله الىظاوت باليعبت لخىىىلىحيا
اإلاػلىماث و الاجفاٌ و اإلافاسكت ؤن اوػياظاث الخلىيت كذ جمش بمبادت الىظاوت راتها.
 الوساطت في املكتباث  :بشصث وظاوت اإلاجمىغاث ؤو الخذماث للمىخباث بففت باسصة لخدذًذدكيم لهزا اإلاػنى ؤو اإلافهىم .بنها في هثير مً ألاخيان الصمت في الػالكت مؼ اإلاعخخذمين و ما بين
اإلاعخخذمين و اإلاىخبت .هثيرا ما جىـف ؤًما هىشكت إلغادة الخفىير غىذ اإلاىخبيين لخىظيم
ماظعتهم ؤو هىع مػين مً الخذخل غلى هزا ألاظاط ؤو ظلىن ٌػخمذه مىظفى اإلاىخباث خياٌ
الخذماث و في هفغ الىكذ خياٌ مهام اإلاىخبت هما ًشون رلً وله و خياٌ الجمهىس .ول هزا
فشله جىىس الػشك و الجمهىس اإلاخػذد للمىخباث.
 الوساطت الوثائقيت  :جلذم في هثير مً ألاخيان غلى ؤنها اإلاعاس الزي مً خالله ًُىفش "مىخجاإلاػلىمت" للمعخخذم .و غلى غىغ "الىظاوت في اإلاىخبت" فةن لـ"الىظاوت الىزاثليت" لها هذف
وخيذ ًخمثل في وظاوت "مىخج اإلاػلىمت" .بنها جخمىكؼ في هزه الػالكت؛ غالكت اإلادخىي اإلاػلىماحي
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و اإلاعخلبل لهزا اإلادخىي و في ألاخير اظخػماٌ ؤدواث مػالجت اإلاػلىماث التي جدخىيها الىزاثم
والتي هي مً ؤدواث و معاساث الىظاوت] .بًضابيل فابش ،ظيلين كاسدًاط[2010 ،
بن اهىالق الخيىًٍ في الليعاوغ (معاس) و اإلااظتر الزي حاء به هظام ٌ.م.د .في الجامػت الجضاثشٍت
ٌعخىكف ؤهثر مً واخذ بما ؤن هزا الخيىًٍ حاء بمبادسة صمالء مً اخخفاـاث مخىىغت مً الػلىم
ؤلاوعاهيت و الاحخماغيت و بففت ؤهثر الفلعفت و غلم الاحخماع و غلىم اإلاػلىماث و غلم اإلاىخباث غلى
العىاء .كلما جخمؼ هزه اإلابادساث الخخياحاث مػبر غنها و  /ؤو مدعىظت حىبا لىظىاء مدليا ،غلى
ؤنها جىذسج لمً اظتراجيجياث جخجاوص الفاغلين في الخيىًٍ ("ولباث ماظعاجيت" (وصاسة الثلافت)) .مً
حهت ؤخشي ،بن الىظشة بلى مجمىع غملياث الخيىًٍ إلاهً الىظاوت –"الثلافيت" -بالىظش بلى جىىع
اإلاجاالث الىظشٍت و الخىبيليت اإلاجىذة هي في هثير مً ألاخيان غىعيت .جبلى المشوساث التي ًدخىيها
ُ
الخيىًٍ بػيذة غما ًيخظشه اإلادترفين و اللىاغاث اإلا َى ِظفت .بنها خالت اإلاىخباث الػمىميت خيث جفشك
ؤهىاع الىظاوت ؤلاهخاج ،اليؽش و امخالن اإلاػلىمت غلى معخىي الفماء الػمىمي . [Bernard
]Lamizet,1995
الىفىؿ اإلالترخت في هزا الػذد تهخم ؤظاظا بهزه ؤلاؼيالياث اإلاىشوخت.
خيث ًلترح أالن شاهت الذخىٌ في ؤظغ "مفشدة" الىظاوت .الىظش باإلاػنى اللذًم ،وجلً اليلماث
اللشٍبت ،غلى افتراك ؤن مفىلح ًدخفظ بإزش ختى و لى ؾير واضح اإلاػالم ،و في بمياهيت وي اليعيان،
هدً هشٍذ هظشة مخفخدت غلى وافت الخدذًثاث ،و مداولت مػشفت مارا "جلذمه" هزه اإلافشدة بذال مً
هيفيت اظخخذامها .وهدً وػخلذ ؤهه ختى غىذما هفىش باظخخذام حاهب مػين مً اإلافشدة ،غىذما هيىن
في الىظاوت الاحخماغيت والثلافيت والخػليميت واللاهىهيت ،و الىزاثليت ،فاإلاماسظاث جيىن "ملىزت"
باإلاػاوي الثاهىٍت  :فمً العهل ؤن همش مً الىظيي الى الحىم ،و مً الػالج الى الىمىرج ،دون ؤلادسان
بإهىا ؾيرها الىمىرج .فالىظش في حميؼ حىاهب لذًه وظيفت الىؽف غً مجشٍاث ألامىس ،والعماح
باهدؽاف غالكاث حذًذة ،وجفعيراث حذًذة ،لفياؾت فشلياث حذًذة.
ّ
باليعبت ٌ هجوة جراد جبذو الىظاوت غً بػذ ( )télémédiationوظيلت خذًثت هخىخاها لىجاغت بداسة
ّ
اإلاػلىماجيت وهاحمت غً كشاس بظتراجيجي ًّخخزه اإلاؽشف غليها .وججذس ؤلاؼاسة بلى ّؤن الىظاوت
ألاوظاه
جىىس مالمذ اإلاعخفيذ .بر ّ
مجشد ؼيل مً الىظاوت هلجإ بليها بدىم ملخمياث ّ
ّ
هخػذي
غً بػذ هي
ّ
ّ
الحمىسٍت الى ؤخشي غبر الهاجف ؤو البرًذ ؤو الخ ّ
لىياث الحذًثت للمػلىماث ،وٍخػلم
مً الىظاوت
ّ
ّ
الخىاـل بإوشاف جشبىها غالكاث ببػمها .وبما ّؤن اإلاَعخفيذ ؤـبذ ّ
ًدبز اظخػماٌ الؽبىت
ّ
الػىىبىجيت للحفىٌ غلى اإلاػلىماث ّ
ّ
والخخاوب مؼ ؤـذكاثه ،فاألحذس ؤن ٌػخمذ اإلاىخبي هزه الىشٍلت
ّ
اإلاهىيت بشواد الفماء اإلاػني ،برنٌ ،عخخذم ألاخفاجي حهاصا بلىتروهيا مشجبىا
خفاظا غلى غالكاجه
بؽبىت ّاجفاٌ ّ
للخداوس مػهم جماؼيا مؼ ّ
ّ
خاحياتهم.
حؿير

» إشارة « مـجلة علمية تصدر عن خمترب أنظمة امللعلمما

ارأرشي

 ي ازجاار

عدد رقم  07سنة

6102

ما مً ّ
ّ
ّ
فػليت مً كبل ألاخفاثيين في
الحمىسٍت حعخذعي مجهىداث
ؼً في ٌؤن الىظاوت ؾير
خاـت ّ
اإلاػلىماث و رلً لخديين مػا فهم ّ
ّ
وؤن الػمل غً بػذ في اإلاىخبت هى
والخذ ّسب غلى الخىىىلىحيا
س
العلىت ّ
الخ ّ
منهي وال ًىىىي لمً ّ
التزام ّ
لذًشٍت للمعاوٌ غلى الىظي اإلاػلىماحي.
ّ ّ
ّ
ٌ
ؤلاهترهاث في ّ
بال ّؤنها ال ًمىنها ؤن ّ
ّ
جبرس غضوف بػن
مهام اإلاىخبت مؽاول كاهىهيت
ًىجش غً جذخل
كذ
ّ
ّ
اإلاهىيت .ال ًمىً الاظخؿىاء غً الىظاوت غبر
اإلاخخفين غً كيامهم بػملهم و ال حػفيهم مً التزاماتهم
ّ
ّ
جمعىىا باإلاىخباث ودوسها ّ
الؽبىت اإلاؿللت برا ما ّ
الفػاٌ في اإلاجخمؼّ .بن اللجىء بلى الىظاوت غً بػذ
ّ
ّ
ّ
اإلاخخق في غلم اإلاػلىماث ؤن اإلاعخفيذ هى ؼؿله الؽاؾل في مىخبت اللشن الىاخذ
ًىم غـً اغخلاد
والػؽشًٍ .فهل ًمىً اغخباس اإلاعخفيذ هى ـاخب كشاس اغخماد الىظاوت غً بػذ ؟
ًاهذ جيرار ريجاهبو في بواس الخفىير خىٌ ظشوف جىاحذ و الخىلل الفني -ؤلاحخماعي للفىس ،ظشوف في
جدىٌ معخمش ،جىاكؾ هزه اإلاعاهمت هلىخين .ؤوال ،الىلاػ خىٌ ما هى مؿضي الىظاوت ومفهىم
"الىظاويت" في ظياق فهم الفىس هفعها ووزاثلها .زاهياً ،خم جىاوٌ معإلت زلف ؤزش الىزيلت في
بيذؾىحيت البدث غً الفىس .و بهذف مػالجت هزه الظىاهش اظدىذث الذساظت غلى دساظت اليلماث،
وجدليل اإلادخىي الخاؿ باإلاىاكؼ والىفىؿ والفىس وهزلً باإلاالخظاث خىٌ البدث غً اإلاػلىماث.
ؤما سميرة بشالغم هذفها ًخمثل في جبيين ،مً خالٌ خالخين مدذدجين جخػللا بيىظف ابً ٌػلىب،
هيف الؽؿىس والفشاؾاث راث اإلاػنى الىاسدة في الىق "اإلافذس" – ؤلاهجيل غلى وحه الخفىؿ-
ظدثير غىذ جىماط مان لشوسة بغادة الىخابت ،غلى الىدى اإلادذد في غمليت الىظاوت بين هىغين مً
اللشاء .في الىاكؼ ،لؽشح ؤظباب هشاهيت بخىة ًىظف له وجلً التي جفعش إلاارا صوحت فىويفاس خاولذ
بؾىاثهً ،لىم جىماط مان بخدليل ول الحاالث الىابػت في الىق ألاـلي لجػلها ؤهثر ولىخا وؤهثر
مىىليت.
ف أوسامت دموش ٌػخبر ؤن اإلاىخباث الػمىميت مىلػا مهما في الخفشٍداث وؤلاغالهاث الذوليت
باغخباسها ماظعاث "للػمل الذًملشاوي" ،فهي حؽيل حضء مً البىاء الىوني ليل الذوٌ ،حػمل غلى
جضوٍذ ألافشاد والجماغاث باإلاػلىماث والثلافت وجممً خلهم في رلً ،وهى ما ًجػل جىاحذها في
الفماء الػمىمي مهم .ؾير ؤن هزا الخفىس ال ًمىً حػميمه في ول الحاالث ،مما ًخىلب بذٌ حهىد
لخفػيله ،وهى ما هداوٌ الىكىف غىذه في هزه الذساظت التي جشهض غلى:
 جدذًذ مفهىم الىظاوت في اإلاىخباث ،ظشوف اظخخذامه وؤبػاده؛ -غالكت هزا اإلافهىم بالفماء الػمىمي؛
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واكؼ مؽشوع اإلاىخباث الػمىميت في الجضاثش ؤمام الخدىالث التي حػشفها هزه اإلااظعاث في الػالم،
والخدذًاث التي جىاحهها غلى الفػيذ الاحخماعي ،الثلافي ،اإلانهي ،والخىىىلىجي .زم البدث في فشؿ
جىظيف مفهىم الىظاوت داخل هزه الفماءاث
سميرة طالب-زوقار جىظش الى دوس جىىىلىحيا اإلاػلىماث و الاجفاالث هػىفش مدشن ،وبخاـت ؤلاهترهذ
الزي ال ؤخذ ٌعخىيؼ ؤن ًىىش دوسه مً خيث الحفىٌ غلى اإلاػشفت و الثلافت ،ومً هىا حاءث الحاحت
إلاداولت اهدعاب ؼشغيت خاـت باليعبت للماظعاث الثلافيت ،بما في رلً اإلاىخباث ،التي وحذث في
الىظاوت وظيلت لخبرًش وحىدها.
مً خالٌ خلم فئت حذًذة مً اإلاىظفين "وظىاء" ؤسادث اإلاىخباث مىاحهت الخدذًاث الجذًذة .وتهذف
هزه الذساظت بلى جدليل كابليت الدؽؿيل والخىفيز والػلباث والليىد اإلافشولت غلى هزا اإلافهىم في
اإلاىخباث الجامػيت في الجضاثش.
ًاهذ زهير مالكي ؤن غلم اإلاخاخف ليغ غلم حذًذ في الجضاثش ،وان مىحىدا بالفػل لفترة وىٍلت ،ولها
في العىىاث ألاخيرة نهمت بفمل " العياظت الػمىميت للمخاخف " التي جذغى بلى بـالح زلافي حذًذ
ٌعدىذ بلى ؤؼياٌ حذًذة مً الىظاوت ،ظيىىؾشافيا مخدفيت والػشوك الخفاغليت .وجشجبي هزه
اإلاخاخف لخاسٍخ البالد خيث وسزذ مجمىغاث مً الحلبت الاظخػماسٍت ،وؾالبا دون خفش ؤو مؼ
مػلىماث حضثيت ومخفشكت .لزلً ،فةن ؤهميت ولشوسة خفش ؼامل لجميؼ الترار الثلافي والىبيعي
للبالد هى في ظياق ظياظت خماًت وخفظ الترار ؤولىٍت سثيعيت التي ًجب ؤن جلذ الشئٍت اإلاعخلبليت
للمخدف في الجضاثش.
ؤما مور دييي ًاهذ ؤن مجاٌ الزاهشة ؤـبذ في هزه ألاًام مىلىع بهخمام العياظيين ووظاثل ؤلاغالم
وبففت متزاًذة .هزا الاظديالء غلى الزاهشة له دوافؼ راث وبيػت بًذًىلىحيت ،ولىً ؤًما اإلاخػللت
بالهىٍت .مؼ ما ًمىً وـفه بإهه هظام مخىي لفشك راهشة حذًذة في حميؼ ؤهداء الػالم ،وكذ
ؼاسهذ الػذًذ مً الحشواث في خشب الزاهشاث .وهىزا في فشوعا في غام  2001مؼ الخفىٍذ غلى
كاهىن  Taubiraجم الاغتراف بىحىد ججاسة الشكيم والػبىدًت باغخباسها حشاثم لذ ؤلاوعاهيت ،وؤـبدذ
الزاهشة سهان ظياس ي وختى بًذًىلىجي .والهذف مً هزه اإلالالت هى مداولت لخىليذ ؤظباب العباق
إلمخالن راهشة الػبىدًت.
جلترح آهيسك واهدل كفت كفيرة لل مىخباث الشكميت في بىلىذا ،جفييف وجىظيم ،بػن ألامثلت غلى
اإلاىخباث الشكميت ألاهثر ؼهشة وؤلاخفاءاث والبياهاث الخلىيت الشثيعيت ،ودوس بجداد اإلاىخباث الشكميت -
البييت الخدخيت اإلايىهت للمىخباث الشكميت البىلىذًت وؤداة ؤلاغالم آلالي التي تهذف بلى صٍادة ولىح اإلاىاسد
الشكميت للمىخباث واإلادفىظاث غلى ؤلاهترهذ ولمان الخيعيم الىوني لػمليت الشكمىت.

