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 إلالدمتا

اكأأأأتجأأأأإحي ججغبأأأأت صمأأأأج طوي  ت فأأأأي ؾأأأأُاق الاَخمامأأأأ ؤلٖا أأأأت الٗغبُأأأأت الؿأأأأىٍع اث فأأأأي الجمهىٍع

الٗامأأت ٖلأأى اإلاؿأأأخىي الأأضوليذ  فلأأض ؤزأأأظث الضولأأت بدىفُأأأظ ججغبأأت الأأضمج فأأأي مأأضاعؽ الخٗلأأأُم 

أأأأأأأت مأأأأأأأً الكأأأأأأأغٍو  ًذ ووفأأأأأأأغث لهأأأأأأأا مجمٖى ألاؾاسأأأأأأأبي مىأأأأأأأظ بأأأأأأأضاًاث اللأأأأأأأغن الحأأأأأأأاصي والٗكأأأأأأأٍغ

أت ال أي حؿأاٖض فأي هجاخهأاذ وتن واهأأذ الخجغبأت كأض بأضؤث مأ٘ ٖأضص كلُأل مأأً  الخىُٓمُأت وؤلاصاٍع

ب مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي  في مدافٓاث كلُلتذ بال ؤنها احؿأٗذ فُمأا بٗأض وؤنأبدذ حؿأخٖى

اكٖضصا هبيرا مً مضاعؽ الخٗلُم ألاؾ ضصا هبيرا مً طوي ؤلٖا  .تاسبيذ ٖو

اكأأأأت فأأأأي ماؾؿأأأأاث الخٗلأأأأُم الٗأأأأا  ٖلأأأأى ؤبٗأأأأاص و  فأأأأاٌ طوي ؤلٖا جىُأأأأىي ججأأأأاعب صمأأأأج ألَا

لحأأأض مأأأً مٓأأأاَغ بوؿأأأاهُت وؤزماكُأأأت واحخماُٖأأأت مخٗأأأضصة ألاوحأأأه والغاًأأأاثذ ف أأأي حؿأأأهم فأأأي ا

فأأأأاٌ طوي  اكأأأأتالخباٖأأأأض الىفوأأأأبي والاحخمأأأأا ي بأأأأين ألَا اكأأأأتوؤكأأأأغانهم مأأأأً غيأأأأر طوي  ؤلٖا ذ فأأأأي ؤلٖا

فأاٌ طوي  دت ألَا اكأتالىكذ الظي حؿاٖض فُه ؤًًا ٖلأى جمىأين قأٍغ ٖلأى جىمُأت مهأاعابهم  ؤلٖا

أأم الاحخماُٖأأت بدؿأأب مأأأا ًىدؿأأبىهه مأأً مهأأأاعاث  ومأأىاًَ اللأأىة فأأي هتهأأأُابهم رصاء ؤصواَع

فاٌ غير طوي وهف اكتاءاث زماٌ ٖملُت الخٗلُمذ قإنهم في طلً قإن ؤكغانهم مً ألَا  .ؤلٖا

اكأتوبالىٓغ إلاأا جىُأىي ٖلُأه ججأاعب صمأج طوي  فأي الخٗلأُم الٗأا  مأً ؤبٗأاص بوؿأاهُت  ؤلٖا

وؤزماكُأأأأأأأت واحخماُٖأأأأأأأت فلأأأأأأأض همأأأأأأأذ فأأأأأأأي الٗلأأأأأأأىص ألازيأأأأأأأرة الأأأأأأأضٖىاث اإلاىب لأأأأأأأت ٖأأأأأأأً اإلاىٓمأأأأأأأاث 

غ ججأأأأأاعب ؤلاوؿأأأأاهُتذ وبسانأأأأأت اإلاىٓمأأأأا ث طاث الهأأأأألت بماؾؿأأأأاث ألامأأأأأم اإلاخدأأأأضة بلأأأأأى جُأأأأٍى

اكأتالضمج في الضٌو وافتذ والٗمل ٖلى يمان مكاعهت خلُلُت وفٗالُت لأظوي  فأي الحُأاة  ؤلٖا

اكأأأأأتالاحخماُٖأأأأأتذ فأأأأأضمج طوي  فأأأأأي ماؾؿأأأأأاث الخٗلأأأأأُم بن َأأأأأى بال زُأأأأأىة ؤولأأأأأى وؤؾاؾأأأأأُت  ؤلٖا

اكتلخدلُم الضمج الاحخما ي لظوي   حخماُٖت الٗامت.في الحُاة الا  ؤلٖا

فاٌ طوي  ماخٔ ؤن ججاعب صمج ألَا اكتٍو فأي ماؾؿأاث الخٗلأُم كأض احؿأٗذ بكأيل  ؤلٖا

ًذ واعجفأ٘ ٖأضص اإلاأضاعؽ الضامجأتذ وجُأىعث مىأا    هبير مىظ الٗلض ألازير مً اللأغن الٗكأٍغ

الخٗلأُم واحؿأأٗذ الازخهانأاث اإلاٗىُأأت بالتربُأأت التانأتذ وؤزأأظث ججأاعب الأأضمج حؿأأخلُب 

خ ين فأأأأأي الٗلأأأأأى  الاحخماُٖأأأأأت والىفؿأأأأأُت اإلاٗىُأأأأأت بخجأأأأأاعب الأأأأأضمجذ همأأأأأا ٖملأأأأأذ اَخمأأأأأا  البأأأأأا

أأأت اإلاٗىُأأأت بٗملُأأأاث الأأأضمج ٖلأأأى جىٓأأأُم الىأأأضواث الٗلمُأأأت واإلاأأأاجمغاث ال أأأي  اإلااؾؿأأأاث التربٍى

جدىاٌو ججاعب الضمج بالخلُُم واإلاغاحٗت ؾُٗا هدى الىكف ٖأً مأىاًَ اللأىة والًأٗف فأي 

ن فأأأي مٗٓأأأم الأأأضٌو بخأأأإلُف الىخأأأب واإلالأأأاالث الٗلمُأأأتذ َأأأظٍ الخجأأأاعبذ همأأأا اقأأأخغل البأأأاخ ى 
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باإليأأأافت بلأأأى البدأأأىر والضعاؾأأأاث اخمتخلفأأأت ألاقأأأياٌذ وحأأأاءث َأأأظٍ الفٗالُأأأاث واليكأأأاَاث 

مخٗأأأأأأضصة ألاوحأأأأأأه بخٗأأأأأأضص الازخهانأأأأأأاث الٗلمُأأأأأأت طاث الهأأأأأألت بٗملُأأأأأأاث الأأأأأأضمجذ ومضاعؾأأأأأأه 

 ومظاَبه.

أأت والاحخ مىت ماُٖأأت والاكخهأأاصًت الًأأاوفأأي ؾأأُاق الاَخمأأا  باؾأأخىماٌ الكأأغٍو التربٍى

اكأأأأ ت تلىجأأأأاح ججغبأأأأت صمأأأأج طوي ؤلٖا أأأأت الٗغبُأأأأت الؿأأأأىٍع ذ جأأأأإحي ٖملُأأأأت جلُأأأأُم َأأأأظٍ فأأأأي الجمهىٍع

الخجغبأأأت والىكأأأف ٖأأأً مأأأىاًَ اللأأأىة والًأأأٗف فضهأأأاذ إلاأأأا فأأأي طلأأأً مأأأً يأأأغوعة للىكأأأى  ٖلأأأى 

ن الٗىامأأل ال أأي جدأأأض مأأً هجأأاح الخجغبأأأت وجدأأٌى صون جدلُأأم ألاَأأأضا  اإلاخىزأأاة م هأأاذ طلأأأً ؤ

هأأأاذ ومخىاكًأأأت فأأأي بٗأأأٌ مؿأأأاعابهاذ وتلأأأى  اؾأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ للخجغبأأأت حأأأاءث مخباًىأأأت فأأأي وحَى

حاهأأب طلأأً مأأً قأأإن ٖملُأأت الخلُأأُم ؤن حؿأأاٖض فأأي الخٗأأغ  ٖلأأى مأأىاًَ اللأأىة فأأي الخجغبأأتذ 

اذ وفي جدلُم ألاَضا  ال ي حؿعى بلضها. َغ  وال ي مً قإنها ؤن حؿاٖض في جٍُى

يهأأأض  ألاٌو بلأأأى نأأأُاغت ذ تؤؾاؾأأأُ مدأأأاوع بأأأ مار ىعذ َأأأظا الخهأأأ وفأأأموجإزأأأظ الضعاؾأأأتذ 

اإلاٗأأاًير ألاؾاؾأأُت لخلُأأُم ججغبأأت الأأضمج فأأي مأأضاعؽ الخٗلأأُم ألاؾاسأأبي مأأً زأأماٌ جدبأأ٘ التأأرار 

الىٓأأأأأأغي لٗملأأأأأأت الخلُأأأأأأُم ٖلأأأأأأى مؿأأأأأأخىي الخجأأأأأأاعب الٗاإلاُأأأأأأتذ بالكأأأأأأيل الأأأأأأظي ًجٗأأأأأأل اإلاٗأأأأأأاًير 

ا مأً َأظٍ الخجأاعبذ فأي  اوكأذ الأظي جخىافأم فُأه مأ٘ اإلاؿخسضمت فأي الضعاؾأت حؿأخمض ٖىانأَغ

تذ فٗملُت الخلُُم لم حٗض حهضا فغصًا ؤو مدلُاأ ولِؿذ ممىىت  زهىنُاث اخمجخم٘ الؿىٍع

الخدلم بمٌٗؼ ًٖ اإلاٗاًير اإلاؿخسضمت ٖاإلاُاذ وجإحي في َظا الؿُاق اإلاخُلباث اإلاىهجُت لهظا 

أأأأف بالضعاؾأأأأا ث الؿأأأأابلتذ الهأأأأض  مأأأأً جدضًأأأأض إلاىيأأأإٔى الضعاؾأأأأت وحؿأأأأائالبها وؤَأأأأضافها وحٍٗغ

 وبالترار الىٓغي لٗملُت الخلُُم.

ال أأأي جأأأم الحهأأأٌى ٖلضهأأأاذ اإلاُضاهُأأأت  البُاهأأأاث بخدلُأأألجإزأأأظ الضعاؾأأأت اخمحأأأىع ال أأأاوي وفأأأي 

ا  الغثِؿُتدؿائالث الجُب ٖلى جوجداٌو ؤن  فخبين مىاًَ اللأىة اإلاٗخمضة فضهاذ وفم مداوَع

ٗأأأاًير الخلُأأأُم اإلاٗخمأأأضة مأأأً والًأأأٗف فأأأي ججغبأأأت الأأأضمج ٖلأأأى مؿأأأخىي اإلااقأأأغاث ألاؾاؾأأأُت إلا

لى مؿخىي ول مدافٓت مً اخمحافٓاث اإلاكمىلت بالضعاؾت مً حهت زاهُت.  ح ى ٖو

ض ٍىضح اخمحىع ال الث حملت الىخاثج ال ي اهتهذ بلضها الضعاؾت واإلالترخاث الٗملُتذ وكو 

أأأت مأأأً الىخأأاثج ألاؾاؾأأأُت طاث الهأأألت بخىنأأُف الىاكأأأ٘ الأأأغاًَ  زلهأأذ الضعاؾأأأت بلأأى مجمٖى

ا ٖلى الىدى لٗ اكت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي ال ي ًمىً بًجاَػ ملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

 آلاحي: 



9 
 

هلاٍ اللىة في ججغبت الضمج ببٗضًً ؤؾاؾُين َما مؿخىي ألاصاء ؤلاصاعي  جٓهغ ؤ.

اث الخلُُمذ ال ي اؾخدىطث ٖلى للٗاملين في ججغبت الضمج  وجلتها اإلاىك٘ ألاٌو في مؿخٍى

اؾخجابت الخمامُظ وؤولُائهم لخجغبت الضمج وال ي حاءث في اإلاىك٘ ال اوي مً  في الترجِب

 .ألاَمُت

٘ كبل ألازير في ؤما هلاٍ الًٗف فخخم ل بمؿخىي هفاءة اإلاضعؾت ال ي حاءث في اإلاىك ب.

اث الخلُُمذ  بلى حاهب مؿخىي اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي للخجغبت ال ي قيلذ مؿخٍى

 .جلُُم الخجغبت هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في

ماخٔ ؤن جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج  ج وجلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجتذ ٍو

 في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ في صعحاث الخلُُم. واهخا

ىؽ  ص. َغ ٖلى مؿخىي اخمحافٓاث اإلاكمىلت بالضعاؾتذ حاءث مدافٓاث الماطكُت َو

ا في ملضمت اخمحافٓاث ال ي اؾخدىطث ٖلى جلُُم م غجف٘ذ بِىما واهذ مدافٓاث وصٖع

ماخٔ ؤزيرا  خلب وخماٍ واللىُُغة وخمو في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ في مؿخىي الخلُُمذ ٍو

ضاء وصمكم  اث الخلُُم يُٗفت فخم لذ بمدافٓاث الؿٍى ؤن اخمحافٓاث ال ي مؿخٍى

ف صمكم.   وٍع

أت مأً الاكتراخأاث الٗملُأأت ال أي ًمىأً  مأً قأإنها ؤن حؿأاَم فأأي  وجلأض  الضعاؾأت مجمٖى

لأأأأت ؤفًأأأأل ٖلأأأأى مؿأأأأخىي  جدؿأأأأين مؿأأأأخىي ٖملُأأأأت الأأأأضمج وحؿأأأأاٖض فأأأأي جدلُأأأأم ؤَأأأأضافها بٍُغ

ت اإلاكأأأأأأمىلت  لأأأأأأى مؿأأأأأأخىي اخمحافٓأأأأأأاث الؿأأأأأأىٍع اإلااقأأأأأأغاث ألاؾاؾأأأأأأُت ال أأأأأأي جمأأأأأأذ صعاؾأأأأأأتهاذ ٖو

 بالضعاؾت.

وجيخ ي الضعاؾت بلاثمت اإلاغاح٘ اإلاؿخسضمت فضهاذ باإليافت بلى ملحلين عثِؿُينذ ًًأم 

خمأأأأاص ٖلضهأأأأا فأأأأي جىنأأأأُف الىاكأأأأ٘ذ  ألاٌو الجأأأأضاٌو ألاؾاؾأأأأُت ال أأأأي جأأأأم الىنأأأأٌى بلضهأأأأاذ وجأأأأم الٖا

كمل ال اوي كاثمت الاؾخبُان اإلاٗخمضة في الضعاؾت اإلاُضاهُت.  َو
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 اللظم ألاول 

 ألاػس اإلاىهجُت والخدلُلُت للدزاطت

 

.
ً
 ألاػس اإلاىهجُت للدزاطت أوال

أأغ اإلاىهجُأأت للبدأأث زمازأأت مدأأاوع ؤؾاؾأأُت وحكأأمل جدأأضص ا إلاىيأإٔى الضعاؾأأت جدىأأاٌو ألَا

ف واإلافأاَُم اإلاؿأخسضمت فأي  وحؿائالبها الغثِؿأُتذ وؤَمُأت الضعاؾأت وؤَأضافهاذ وؤزيأرا الخٗأاٍع

 الضعاؾت.

 جددًد موطوع الدزاطت وحظاؤالتها. أ.

ًخدأأضص مىيأإٔى الضعاؾأأت بخدلُأأل ماقأأغاث الخلُأأُم الٗلمأأي والٗملأأي لخجغبأأت صمأأج طوي 

اكت تذ فٗلأى الأغغم مأً م أبي في مضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاؾأُت فأي ا ؤلٖا أت الٗغبُأت الؿأىٍع لجمهىٍع

ً ٖامأأأأأا ٖلأأأأأى ججغبأأأأأت الأأأأأضمج ماػالأأأأأذ الأأأأأغئي خأأأأأٌى الجأأأأأضوي الاحخماُٖأأأأأت م هأأأأأا  كغابأأأأأت الٗكأأأأأٍغ

أض لهأا بلأى ؤبٗأض الحأضوصذ ومٗأاعى  يُٗفتذ وغير واضحت في ه ير مً ألاخُانذ وجأغاوح بأين مٍا

 اػالذ كاثمت.ملها ًجض فضها حملت مً اإلاكىماث ال ي 

اكأأأتؤلاخؿأأأاؽ بأأأإن ججغبأأأت صمأأأج طوي ؿأأأُاق ألاٌو ًأأأؼصاص الففأأأي  فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم  ؤلٖا

ألاؾاسبي واهذ غىُت زماٌ الفترة الؿأابلتذ وبأظلذ فضهأا الضولأت حهأىصا هبيأرةذ ويأي جأإحي ب مأاع 

فأأأاٌ هدأأأى بًٗأأأهمذ وجمُأأأل بلأأأى الخلأأأاعب فأأأي  بًجابُأأأت جخجلأأأى فأأأي حغُيأأأر اججاَأأأاث الخمامُأأأظ وألَا

اكأأأأتذ ؤغلأأأأب ألاخُأأأأانذ وجمخأأأأض آز أأأأا بلأأأأى اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي الأأأأظي ؤنأأأأبذ ؤه أأأأر جلأأأأبما إلافهأأأأى  ؤلٖا اَع

اكتطوي ألاهتام وؤفًل في حٗامله م٘   .ؤلٖا

وتلأأأأى حاهأأأأب طلأأأأً ماػالأأأأذ جٓهأأأأغ مىاكأأأأف واججاَأأأأاث جىُأأأأىي ٖلأأأأى مًأأأأمىن ًفُأأأأض بأأأأإن 

اإلاكىماث اإلاترجبت ٖلى ٖملُاث الضمج ماػالذ ؤهبر مً الجىاهأب الاًجابُأت فضهأاذ وؤن الخمامُأظ 

اكأأأأأتطوي  مأأأأً ٌٗأأأأأاهىن مأأأأأً مكأأأأىماث الخىانأأأأأل مأأأأأ٘ مأأأأأضعاء اإلاأأأأضاعؽ واإلاٗلمأأأأأين وخ أأأأأى مأأأأأ٘  ؤلٖا

اكأتؤكغانهم مأً غيأر طوي  ذ وباجأذ مكأىمابهم فأي اخمجخمأ٘ ؤه أر حٗلُأضا رنهأم ؤنأبدىا ؤه أر ؤلٖا

 جىانما مٗه.

ماخأأٔ ؤن ٖملُأأت جلُأأُم ججغبأأت  اكأأتطوي صمأأج ٍو فأأي مأأضاعؽ الخٗلأأُم ألاؾاسأأبي جأأغجبِ  ؤلٖا

ت ألافأأأأأغاص الفأأأأأاٖلين فضهأأأأأاذ وبمأأأأأىاكٗهم الاحخماُٖأأأأأت م هأأأأأاذ فأأأأأاإلاٗىُين بأأأأأةصاعة غالبأأأأأا بسهىنأأأأأُ
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أأأا  َغ الخٗلأأأُمذ والأأأظًً ًلحٓأأأىن بإهفؿأأأهم الجهأأأىص ال أأأي جبأأأظلها الضولأأأت لخٗمُأأأم الخجغبأأأت وجٍُى

خلمؿىن ول ماقغاجهذ م٘ ؤلاصعان بىحأىص مكأىماث  ًجضون في الخجغبت ول مٓاَغ الىجاح ٍو

دت ؤزأأ غي مأأً الفأاٖلين فأأي الخجغبأأت مىاكأف ؤزأأغي وآعاء مسخلفأأت ونأٗىباثذ بِىمأأا جإزأأظ قأٍغ

جبٗأأأأا إلاأأأأىاكٗهم الاحخماُٖأأأأت م هأأأأاذ همأأأأا جأأأأازغ زلفُأأأأابهم اإلاٗغفُأأأأت والاحخماُٖأأأأت فأأأأي الحىأأأأم ٖلأأأأى 

الخجغبأأأأأت بهأأأأأىعة ٖامأأأأأتذ ممأأأأأا ًجٗأأأأأل ألاخيأأأأأا  الفغصًأأأأأت فأأأأأي مٗٓمهأأأأأا ؤخيأأأأأا  طاجُأأأأأت جأأأأأإحي مأأأأأً 

 زهىنُت اإلاىك٘ الظي ٌكغله مً الخجغبت هفؿها.

ىء َظا الخهىع فةن الخلُُم الٗلمي للخجغبت ًإحي مً الخلُُم الٗا  لها مً كبأل وفي ي

اإلاكأأأاعهين فضهأأأاذ ممأأأأً لهأأأم نأأأألت مٗهأأأا بكأأأأيل مباقأأأغ ؤو بكأأأأيل غيأأأر مباقأأأأغذ فخٗأأأض مىاكأأأأف 

أأأىاَفهم ألاؾأأأاؽ الأأأظي جب أأأى  م وؤخاؾِؿأأأهم ٖو ألافأأأغاص الأأأظي ٌِٗكأأأىن الخجغبأأأت فأأأي مكأأأاَٖغ

اإلاىاكأأف مأأأً حىاهأأأب اًجابُأأأت حٗأأأؼػ مؿأأأاعاث الخجغبأأأت  ٖلُأأه ٖملُأأأت الخلُأأأُمذ ٖلأأأى مأأأا فأأأي َأأأظٍ

لى ما فضها مً حىاهب ؾلبُت حؿخىحب الىكى  ٖىضما ومٗالجتها في يىء الخلُُم الٗا .  ٖو

اكتوجفُض ججغبت صمج طوي  فأي مأضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاؾأُت ؤن اإلاٗىُأين اهأظٍ الخجغبأت  ؤلٖا

أأأأاث ؤؾاؾأأأأُت جىأأأأضعج مأأأأً الخمامُأأأأظ طوي  أأأأىن فأأأأي زمأأأأـ مجمٖى اكأأأأت ًخىٖػ ؤهفؿأأأأهمذ ومأأأأً  ؤلٖا

اكتؤكغانهم في اإلاضاعؽ مً الخمامُظ غير طوي  الخمامُأظ فأي ألاؾأغ ال أي ًيخمأىن  ؤولُأاءذ ومأً ؤلٖا

اكأأأأتطوي الخمامُأأأأظ بلضهأأأأاذ ومأأأأً اإلاٗلمأأأأين الأأأأظًً ًخىانأأأألىن مأأأأ٘  ومأأأأ٘ ؤكأأأأغانهم ًىمُأأأأاذ وهأأأأظا  ؤلٖا

اإلاأأأأضاعؽ الأأأأظًً  ذ ومٗلمأأأأي غأأأأغ  اإلاهأأأأاصعذ وخ أأأأى مأأأأضعاءالاحخمأأأأاُٖين والىفؿأأأأُين اإلاغقأأأأضًً 

ًجأأضون ؤهفؿأأهم مٗىُأأين بكأأيل مباقأأغ بخجغبأأت الأأضمجذ ومأأا جدملأأه مأأً اًجابُأأاث وؾأألبُاثذ 

ممأأأا ًأأأضٌ ٖلأأأى ؤن ٖملُأأأت الخلُأأأُم الٗلمأأأي حكأأأمل عنأأأض َأأأظٍ اإلاىاكأأأف فأأأي ولُتهأأأاذ وفأأأي ألاحأأأؼاء 

 اإلايىهت لها ٖلى خض ؾىاء.

مىً بًجاػ اإلاكيلت ألاؾاؾُت للضعاؾت فأي الدؿأاٌئ الغثِوأبي آلاحأ ماا جلُاُم ججسبات ي: "ٍو

ت ؤلاعاكتذوي  ت العسبُت الظوٍز خفٕغ ًٖ َظا في مدازض الخعلُم ألاطاس ي في الجمهوٍز "ذ ٍو

ُت آلاجُت:  الدؿاٌئ الدؿائالث الفٖغ

ُفي إلاما جلُُم  (1)  الضامجتضاعؽ اإلاضعاء ألاصاء الْى

 الهفى  الضعاؾُت اإلاٗىُين بخجغبت الضمجٗلمي ألاصاء اإلانهي إلاما جلُُم  (2)

 في اإلاضاعؽ الضامجت. ٗلمي غغفت اإلاهاصعألاصاء اإلانهي إلاُم ما جلُ (3)

 في اإلاضاعؽ الضامجت.لمغقضًً ألاصاء اإلانهي لما جلُُم  (4)
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 ما جلُُم هفاءة اإلاضاعؽ الضامجت. (5)

اكاؾخجابت ما جلُُم  (6)  لضمجهم في اإلاضاعؽ الٗامت. تالخمامُظ طوي ؤلٖا

اكاؾخجابت ما جلُُم  (7) اكتطوي الخمامُظ ج خجغبت صمل تالخمامُظ غير طوي ؤلٖا  .ؤلٖا

اكاؾخجابت ؤَل ما جلُُم  (8) اكت  تالخمامُظ طوي ؤلٖا  لخجغبت الضمج.وغير طوي ؤلٖا

 ما جلُُم اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي لخجغبت الضمج (9)

 أَمُت الدزاطت وأَدافها. ب.

جأأإحي ؤَمُأأأت الضعاؾأأأت ٖلأأأى اإلاؿأأخىي الخُبُلأأأي مأأأً جدلُلهأأأا إلاأأىاًَ اللأأأىة والًأأأٗف فأأأي 

تذ طلأأأً ؤن  تٖاكأأأججغبأأأت طوي ؤلا  أأأت الٗغبُأأأت الؿأأأىٍع فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم ألاؾاسأأأبي فأأأي الجمهىٍع

ٖأأأً مأأأىاًَ اللأأأىة فضهأأأا اهأأأض  الىكأأأى   الىكأأأفجىحأأأب  للخجغبأأأتٖملُأأأت الخُأأأىٍغ الخىُٓمأأأي 

أأأأا بمأأأأا ًياأأأأجم وألاَأأأضا  اإلاخىزأأأأاة مأأأأً ٖملُأأأأت الأأأضمجذ باإليأأأأافت بلأأأأى يأأأأغوعة  َؼ ٖىأأأضَا وحٍٗؼ

ا ومٗالجت اإلاكىماث ال ي حكأيل  الىكف ًٖ مىاًَ الًٗف في الخجغبت للٗمل ٖلى ججاوَػ

غ الخجغبت وجدؿين مؿخىي ألاصاء اإلاضعسبي اهظا التهىم.  ٖلبت ؤما  جٍُى

اكأأأتومأأأً اإلاخىكأأأ٘ ؤن جلأأأض  الضعاؾأأأت جىنأأأُفا ٖلمُأأأا لخجغبأأأت صمأأأج طوي  فأأأي مأأأضاعؽ  ؤلٖا

 ت:الخٗلُم ألاؾاسبي وفم اخمحاوع آلاجُت ال ي حكيل بدض طابها ألاَضا  الغثِؿُت للضعاؾ

 جلُُم الخجغبت بهىعة ٖامت. (1)

 جلُُم الخجغبت ٖلى مؿخىي البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج. (2)

 جلُُم الخجغبت ٖلى مؿخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمي للٗاملين في اإلاضعؾت. (3)

 جلُُم الخجغبت ٖلى مؿخىي هفاءة اإلاضعؾت. (4)

م للخجغبت. (5)  جلُُم اؾخجابت الخمامُظ وؤولُاء ؤمىَع

 جخم٘ اخمحلي جلُُم اؾخجابت اخم (6)

اكت. (7)  جلُُم الخجغبت مً خُث الىخاثج اخمحللت باليؿبت بلى الخمامُظ طوي ؤلٖا

همأأأا جأأأإحي ؤَمُأأأت الضعاؾأأأأت ٖلأأأى اإلاؿأأأخىي الىٓأأأأغي والخدلُلأأأي مأأأً وىنهأأأأا بهأأأض  بلأأأى بىأأأأاء 

مىٓأأأأىع لٗملُأأأأت الخلُأأأأُم ٌؿأأأأخمض ٖىانأأأأٍغ مأأأأً التأأأأرار الىٓأأأأغي لٗملُأأأأت الخلُأأأأُم همأأأأا يأأأأي فأأأأي 

ؿأأخجُب لتهىنأأُاث اخمجخمأ٘ الؿأأىعي مأأً حهأت زاهُأأتذ طلأأً الخجأاعب الٗاإلاُأأت مأأً ح هأتذ َو

 ؤن ٖملُت الخلُُم الظاجُت لم حٗض ممىىتذ وجيخ ي بلى هخاثج حكٍى الىاك٘ في ؤغلب ألاخُان.
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ف واإلافاَُم اإلاظخخدمت في الدزاطت ج.  الخعاٍز

أأأأأت مأأأأأً اإلافأأأأأاَُم والخٗأأأأأابير طاث الهأأأأألت بٗملُأأأأأت صمأأأأأج طوي  حؿأأأأأخسض  الضعاؾأأأأأت مجمٖى

ا اكأأأتفأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم ألاؾاسأأأبيذ جأأأإحي فأأأي ملأأأضمتها مفأأأاَُم "الأأأضمج"ذ و"طوي  كأأأتؤلٖا "ذ ؤلٖا

و"الاججأأأأأاٍ" باإليأأأأأافت بلأأأأأى مفأأأأأاَُم ؤزأأأأأغي طاث نأأأأألت مباقأأأأأغة بمىيأأأأإٔى "حأأأأأىصة الخٗلأأأأأُم"ذ و

ذ مأأأ٘ ؤلاقأأأاعة بلأأأى ؤن الازأأأخما  بأأأين البأأأاخ ين واإلاٗىُأأأين بخجأأأاعب الأأأضمج يأأأي ازخمافأأأاث الأأأضمج

بأأأأأاخ ىن بلأأأأأى اؾأأأأأخسضا  حٗأأأأأابير مكأأأأأااهت لهأأأأأاذ جسخلأأأأأف فأأأأأي لفٓهأأأأأا بؿأأأأأُُتذ ولىأأأأأً كأأأأأض ًلجأأأأأإ ال

ومكأأأأأااهت لهأأأأأا فأأأأأي مًأأأأأمىنهاذ ومأأأأأً طلأأأأأً حٗبيأأأأأر "الخٗلأأأأأُم الابخأأأأأضاجي" الأأأأأظي ًلتأأأأأرب مأأأأأً حٗبيأأأأأر 

اكت"الخٗلُم ألاؾاسبي"ذ وحٗبير "طوي الحاحاث التانت" الظي ًلترب مً حٗبير طوي   .ؤلٖا

 (.Integrationمفهوم الدمج ) (1)

ضمج مأأأً خُأأأث الىدُجأأأت بػالأأأت الفأأأىاعق ال أأأي حكأأأيل خأأأاحؼا ًدأأأٌى صون ًأأأغاص بمفهأأأى  الأأأ

اكأأأأتذ وال أأأأي جيكأأأأإ ٖأأأأً خأأأأالتهم ال أأأأي  فأأأأاٌ غيأأأأر طوي ؤلٖا اكأأأأت مأأأأ٘ ألَا فأأأأاٌ طوي ؤلٖا جفاٖأأأأل ألَا

اكأأتذ غيأأر ؤن َأظا الخٗبيأأر ٌؿأأخسض  فأي اخمجأأاٌ التربأأىيذ همأا ًفُأأض اإلاىسأأبى ) ( 1992ؤهخجتهأا ؤلٖا

اكأأت اإلاأأ فأأاٌ طوي ؤلٖا اكأأت صمجأأا ػماهُأأا بمٗ أأى صمأأج ألَا لين للأأضمج مأأ٘ ؤكأأغانهم غيأأر طوي ؤلٖا َا

خبأأأأأأأاع زهىنأأأأأأأُت وأأأأأأأل خالأأأأأأأت  وحٗلُمُأأأأأأأا واحخماُٖأأأأأأأاذ وطلأأأأأأأً وفأأأأأأأم زُأأأأأأأت ملأأأأأأأغعةذ جإزأأأأأأأظ بااٖل

وخاحابهأأأأأاذ ٖلأأأأأى ؤن جخًأأأأأمً التُأأأأأت ويأأأأأىح اإلاؿأأأأأاولُاث اإلاللأأأأأاة ٖلأأأأأى ٖأأأأأاجم الجهأأأأأاػ ؤلاصاعي 

 (.9 ذ 1992اإلاىسبىذ والخٗلُمي والف ي اإلاٗ ي بالخٗلُم الٗا ذ وبالتربُت التانت )

ؿأأأأخسض  ٖأأأأاصٌ ٖبأأأأض   دمحم ) ( حٗبيأأأأر الأأأأضمج اإلاضعسأأأأبيذ بأأأأاإلاٗ ى طاجأأأأهذ فضاللأأأأت 2012َو

اكأت فأي  اكأت حىبأا بلأى حىأب مأ٘ ؤكأغانهم غيأر طوي ؤلٖا اإلافهى  حكأير بلأى حٗلأُم الخمامُأظ طوي ؤلٖا

خىلى ؤلاقغا  ٖلضهم م ٗلم بأالخٗلُم اإلاضاعؽ الٗاصًتذ م٘ بلائهم فضها َىاٌ الُى  الضعاسبيذ ٍو

ـ  الٗأأا  ًأأىفغ لهأأم بيُأأت حٗلُمُأأت مىاؾأأبت فأأي الهأأفى  الضعاؾأأُتذ مأأ٘ اؾأأخسضا  َغاثأأم جأأضَع

مىاؾأأبت لحاحأأاث الفغصًأأت ال أأي جىحبهأأا بٖاكأأابهمذ والأأضمج اإلاضعسأأبي اهأأظا اإلاٗ أأى ًدأأُذ الفغنأأت 

اكأأأت مأأأً الىحأأأىص فأأأي الأأأخٗلم الٗأأأا  والاهسأأأغاٍ بأأأه بىنأأأفه بحأأأغاء ًاهأأأض ٖلأأأى  للخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

أأت التانأأت للخمامُأأظ طوي م بأأضؤ جيأأافا الفأأغم فأأي الخٗلأأُمذ ويهأأض  بلأأى جلبُأأت الحاحأأاث التربٍى

اكأأأت فأأأي بَأأأاع اإلاضعؾأأأت الٗاصًأأأت ال أأأي جخم أأأل فأأأي البِلأأأت ألاكأأأل جلُأأأضا )ٖبأأأض  ذ ٖأأأاصٌ دمحمذ  ؤلٖا

 (.4ذ 2012
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 (.Inclusionالدمج الشامل ) (2)

أتذ وطوي ًضٌ مفهأى  الأضمج الكأامل ٖلأى يأغوعة مكأاعهت وأل اإلاٗى ُأين بالٗملُأت التربٍى

الٗماكت اها بكيل مباقغ ؤو غير مباقغذ فاإلاضعؾت والبِذ واخمجخم٘ اخمحلي ٌؿاَمىا بالخأإزير 

فأأي ٖملُأأت الأأضمجذ ومأأً الًأأغوعي مكأأاعهتهم حمُٗأأاذ واهأأظا اإلاٗ أأي ٌؿأأخسض  )بغاصلأأي وعفاكأأه( 

أت صاٖمأت ح كأخمل ٖلأى زأضماث حٗبير الضمج الكامل بمٗ أى مكأاعهت الجمُأ٘ يأمً بِلأت جغبٍى

لأأى ؤقأأياٌ مسخلفأأت مأأً الأأضٖم الاحخمأأا ي )بغاصلأأي وآزأأغونذ  أأت مىاؾأأبتذ ٖو (ذ 19ذ 2000جغبٍى

فأأاٌ الٗأأاصًين وطوي  همأأا حٗغفأأه ؾأأامُت مىهأأىع وعحأأاء ٖأأىاص بحغاثُأأا بإهأأه ٖملُأأت مكأأاعهت ألَا

أأأأت  الاخخُاحأأأأاث التانأأأأت فأأأأي بِلأأأأت نأأأأفُت صاٖمأأأأت واخأأأأضةذ وجلبُأأأأت اخخُاحأأأأاث اخمجخمأأأأ٘ التربٍى

أأأأأىاصذ والا  أأأأأأىلي (306ذ 2012حخماُٖأأأأأت بمأأأأأا ًدىاؾأأأأأأب مأأأأأ٘ كأأأأأضعابهم وتمياهأأأأأأابهم )مىهأأأأأىع ٖو ذ ٍو

أأأا فأأأي اإلاأأأضاعؽ الضامجأأأت  التبأأأراء اإلاٗىُأأأين بالأأأضمج اَخمامأأأا هبيأأأرا بالكأأأغٍو ال أأأي ًيبػأأأي جىافَغ

( مأً ؤن الكأغٍو واإلابأاصت الغثِؿأُت Sailor.1991صمجا ولُاذ ومً طلأً مأا ؤوضأحه ؾأاًلىع )

 (:9ذ 2002في اإلاباصت الغثِؿُت آلاجُت )الٗخُبيذ للضمج الكامل جخم ل 

  اكأأأأأتذ ًخللأأأأأأىن حٗلأأأأأأُمهم فأأأأأأي ؤن حمُأأأأأ٘ الخمامُأأأأأأظ فأأأأأأي الحأأأأأيذ بمأأأأأأا فأأأأأأضهم الخمامُأأأأأأظ طوي الٖا

 اإلاضاعؽ اإلاىحىصة في الحي صون اؾخثىاء.

  اكت في اإلاضعؾت مىاؾبت ليؿبت الخمامُظ مً الًغوعي ؤن جيىن وؿبت الخمامُظ طوي الٖا

اكت.  غير طوي الٖا

  اكأت ممأا ًجٗأل و حىص زلافت ٖض  الخمُيأز فأي اخمجخمأ٘ذ وفلؿأفت ٖأض  الأغفٌ لأظوي الٖا

اكأأت  كبأأٌى الخمامُأأظ مأأ هم فأأي اإلاأأضاعؽ ؤمأأغا مؿأألما بأأهذ وال ًأأخم عفأأٌ ؤي مأأ هم بؿأأبب الٖا

 لضيهمذ ؤو بؿبب صعحتها.

  مماءمأأت الفهأأٌى الضعاؾأأُت فأأي اإلاضعؾأأت الخمامُأأظ وافأأتذ بالكأأيل الأأظي ال ٌؿأأمذ بىحأأىص

ا.نفى  مل دت صون غيَر  حلتذ ؤو زانت بكٍغ

  أاث الأخٗلم الهأغيرة بىنأفها َأغق ً ومجمٖى اؾخسضا  الخٗلُم الجما ي واإلاٗلم اللٍغ

 حٗلُمُت مىاؾبت.

  ال بأأأضن ؤن جٓهأأأأغ زأأأضماث التربُأأأأت التانأأأأت فأأأي الفهأأأأٌى الضعاؾأأأأُتذ وفأأأي ميىهأأأأاث البِلأأأأت

 اإلاضعؾُت ألازغي.
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 ذوي ؤلاعاكت. (3)

اكأأأت ال أأأي  ٖلأأأى ازأأأخما ٌعااااوي كااال ألافاااساد  م مأأأً ؤقأأأياٌ مسخلفأأأت مأأأً ؤلٖا فلأأأاث ؤٖمأأأاَع

جدأأٌى صون كأأضعبهم ٖلأأى جدلُأأم خاحأأابهمذ ومخُلبأأاث ِٖكأأهم بالكأأيل الأأظي ًخُلٗأأىن بلُأأه 

اث  ابها وصعحأأأاث جلأأأبلهم لهأأأاذ ومؿأأأخٍى غغبأأأىن فُأأأهذ غيأأأر ؤنهأأأم ًسخلفأأأىن فأأأي ؤهىاٖهأأأا ومؿأأأخٍى ٍو

اكأأأتجىأأأُفهم مٗهأأأاذ وجأأأإحي َأأأظا  هأأأف ؤفأأأغاص الجأأأيـ البكأأأغي مأأأً الفأأأغوق الفغصًأأأت ال أأأي ج ؤلٖا

وافتذ فلض ًخمخ٘ الفغص بمؿخىي طواء مغجف٘ فأي حىاهأب خُاجُأت مُٗىأت ولىىأه ٌلجأؼ ٖلأى ؤصاء 

ؤٖماٌ بؿُُت في حىاهب خُاجُت ؤزأغيذ وكأض ًأخمىً مأً جدلُأم الىجأاح فأي مجأاالث صعاؾأُت 

وؤٌؿغ ٖضًضةذ ولىىه ال ٌؿخُُ٘ ججاوػ ازخباعاث ٖملُت خُاجُت ًمىً ؤن جيىن ؤه ر ؾهىلت 

 جدللا.

اكأأأأتوغالبأأأأا مأأأأا ًأأأأخم جىنأأأأُف ألافأأأأغاص بدؿأأأأب ؤهأأأأىإ  ال أأأأي جدأأأأٌى صون جمىُأأأأ هم مأأأأً  ؤلٖا

اكأأأأأأتجدلُأأأأأأم خاحأأأأأأابهم فأأأأأأي ؤهأأأأأأىإ ٖضًأأأأأأضة م هأأأأأأا  اكأأأأأأتالظَىُأأأأأأتذ و  ؤلٖا تذ و  ؤلٖا اكأأأأأأتالبهأأأأأأٍغ  ؤلٖا

اكأأأتالؿأأأمُٗتذ و  اكأأأتالىمامُأأأتذ و  ؤلٖا الحغهُأأأتذ وجًأأأم اخمتلفأأأين ٖللُأأأاذ وطوي نأأأٗىباث  ؤلٖا

اكأأأأأتزغون صعاؾأأأأأُاذ و الأأأأأخٗلمذ واإلاخأأأأأإ اكأأأأأتالحغهُأأأأأتذ و  ؤلٖا اكأأأأأتالؿأأأأأمُٗتذ و  ؤلٖا تذ   ؤلٖا البهأأأأأٍغ

اكأأتو  اكأأتاإلاغيأأُتذ و  ؤلٖا اكأأتالجلضًأأتذ و  ؤلٖا (ذ 8ذ 2012الؿأألىهُتذ واإلاؿأأىىن )الىلُ أأانذ  ؤلٖا

اكت اخمتخلفت هما ًىعصَا الخدلُلاث ٖلى الىدى آلاحي )الىلُ انذ  مىً جىنُف خاالث الٖا ٍو

 (:8ذ 2012

 اكت   .ظَىُتذ وحكمل اإلاخسلفين ٖللُاذ وطوي نٗىباث الخٗلمذال ؤلٖا

 اكت ت ؤلٖا  ذ وجًم يٗا  البهغ واإلاىفىفين.البهٍغ

 اكت  الؿمُٗتذ وجًم يٗا  الؿم٘ والهم. ؤلٖا

 اكت  الىمامُتذ ويها مً ٌٗاهىن مً نٗىباث الخىانل وايُغاب الىُم والبىم. ؤلٖا

 اكت  هىاٖهذ ايُغاب الحغهت.الحغهُتذ وم ها الكلل بإهىاٖهذ البتر بإ ؤلٖا

 اكأأأأت ذ  ؤلٖا اإلاغيأأأأُتذ وفضهأأأأا ؤمأأأأغاى الللأأأأبذ والغومأأأأاجيز ذ والًأأأأغِذ والؿأأأأىغذ والهأأأإٔغ

 وامغاى الىليذ واليلؿتروٌ...

 اكت  الجلضًت وم ها الجظا ذ والبرم. ؤلٖا

 اكأأت الؿأألىهُتذ وم هأأا الٗهأأب بإهىاٖأأهذ والأأظَان بإهىاٖأأهذ والخىخأأضذ واإلاًأأُغبين  ؤلٖا

 اهفٗالُا.
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 م.اإلاؿىىن ب اث خاحتهم لغيَر م وبدؿب مؿخٍى اث ؤٖماَع  دؿب مؿخٍى

وتطا مأأأأا جمأأأأذ بيأأأأافت مٗىكأأأأاث ؤزأأأأغي مغجبُأأأأت بالحأأأأاالث الىفؿأأأأُت والاحخماُٖأأأأتذ فأأأأةن 

اكأأأأتذ ولىأأأأً ال جىُبأأأأم ٖلأأأأضهم نأأأأفت طوي  ؤغلأأأأب ألافأأأأغاص ٌٗأأأأاهىن مأأأأً ؤقأأأأياٌ مسخلفأأأأت مأأأأً ؤلٖا

اكأأتذ همأأا َأأى مؿأأخسض اكأأت بأأاإلاٗ ى التربأأىيذ ممأأا حٗأأل مفهأأى  ؤلٖا أأت ؤلٖا   فأأي الضعاؾأأاث التربٍى

والاحخماُٖت ًإحي ٖلى هدى مسخلف وؿبُاذ وغالبا ما ًغاص به وحىص ؤؾباب جدٌى صون جمُىً 

ًذ ولهأظا  الفغص مً جدلُم خاحاجه ال ي ٌؿخُُ٘ ؤغلب الىأاؽ جدلُلهأا صون مؿأاٖضة آلازأٍغ

أأف اإلاٗأأىق بإهأه وأأل هأأتو ٖأاحؼ ٖأأً ؤن ًأأامً لىفؿأأ ه ؤزأظث مىٓمأأاث ألامأأم اإلاخدأضة بخٍٗغ

اث الحُأأأاة الفغصًأأأت الٗاصًأأأت هدُجأأأت لأأأىلو والصي ؤو ٖأأأاعى فأأأي كضعاجأأأه  ولُأأأا ؤو حؼثُأأأا يأأأغوٍع

 (.8ذ 2012الجؿمُت ؤو الٗللُت )الىلُ انذ 

اكت م٘ اؾخسضاماث مفهى  طوي الاخخُاحأاث التانأت  لترب َظا الخهىع إلافهى  الٖا ٍو

بدُث ٌُٗأم ؾأىء الخىُأف الظي ٌؿير بلى ألافغاص الظًً ٌٗاهىن مً ؾىء الخىُف في الحُاةذ 

ؿأخمغ  طلأً مٗأه  الفغص ًٖ مماعؾت خُاجه الُبُُٗت والشأتو الٗأاصي رؾأباب مسخلفأتذ َو

لأأأأأأأأأت وؿأأأأأأأأأبُا )الىلُ أأأأأأأأأانذ  (ذ همأأأأأأأأأا ٌؿأأأأأأأأأخسض  الٗبأأأأأأأأأض الجبأأأأأأأأأاع حٗبيأأأأأأأأأر طوي ٨ذ ٢١٠٢لفتأأأأأأأأأرة ٍَى

دت الُأأماب  الأأظًً ٌٗأأاهىن  الاخخُاحأأاث التانأأت بأأضباباث واؾأأٗت وؿأأبُاذ فخًأأم َأأظٍ الكأأٍغ

ؿأأىغ واإلاٗأأأاكين حؿأأمُا واإلاىفأأأىفين ويأأٗا  البهأأأغ والهأأم ويأأأٗا  الؿأأأم٘ذ مأأً مأأأغى ال

ومأأً ٌٗأأاهىن مأأً ايأأُغاب فأأي الىأأما  )الخاجأأت(ذ واإلاُأأغبين ؾأألىهُا ومأأً ًسغحأأىن مأأً كىاٖأأض 

الىٓأا  والؿألىنذ  ومأأً ًهأٗب فهأأم همامهأمذ واإلاخسلفأأين ٖللُأا اللأأابلين للأخٗلمذ واإلاهأأابين 

 (.٨٧ذ ٪٪٪٠بالكلل الضماغي )الٗبض الجباعذ 

اكأأأأت يأأأأي هفؿأأأأها الأأأأضالالث ال أأأأي  ًماخأأأأٔ ؤن الأأأأضالالث ال أأأأي ًىُأأأأىي ٖلضهأأأأا حٗبيأأأأر طوي الٖا

وال جىحأأأأض فأأأأغوق فأأأأي ؤو الاخخُاحأأأأاث التانأأأأتذ ًىُأأأأىي ٖلضهأأأأا حٗبيأأأأر طوي الحاحأأأأاث التانأأأأتذ 

 الضالالث ال ي ًىُىي ٖلضها ول مً الاؾخسضاماث.

 (Trendsالاججاٍ ) ( 3)

أأأأ ت اإلاكأأأأاٖغ وألاخاؾأأأأِـ والٗىاَأأأأف ال أأأأي جدأأأأضص ًىُأأأأىي مفهأأأأى  الاججأأأأاٍ ٖلأأأأى مجمٖى

مىكأأأف الفأأأغص مأأأً الاقأأأُاء اخمحُُأأأت بأأأهذ وغالبأأأا مأأأا جٓهأأأغ فأأأي ؾأأألم مخأأأضعج ًأأأغاوح بأأأين اإلاىافلأأأت 

الخامت ٖلى كًُت ما ؤو مىكفذ وبين الازخما  والخىاكٌ والأغفٌذ فُأإحي اججأاٍ الفأغص هدأى 
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ضا ؤو مٗاعيا ؤو في صعحت وؿبُت بين اإلاىافلت   .واإلاٗاعيتؤًت كًُت مٍا

أأأغان )و  ً فغغأأأبي ؤو مخغيأأأر وأأأامً ؤو مخىؾأأأِ ًلأأأ٘ مأأأا 2000َٗأأأغ  َػ ( الاججأأأاٍ بإهأأأه جيأأأٍى

ى ٖباعة ًٖ اؾخٗضاص هفوبي ؤو حغير ٖللي ٖهبي مخٗلم لماؾخجابت  بين اإلا ير والاؾخجابتذ َو

اث ؤو مىاكأف ؤو عمأىػ فأي البِلأت ج يأأر  اإلاىحبأت ؤو الؿأالبت هدأى ؤهأتام ؤو ؤقأُاء ؤو مىيأأٖى

أأأغانذ ظٍ الاؾأأأَأأأ ذ ؤو همأأأا ٌٗغفأأأه ؾأأأُض نأأأبحي بإهأأأه صعحأأأت مأأأً الؿأأألىن (172ذ 2000خجابت )َػ

اث ال أي ًمىأً ؤن جيأىن حضلُأت )نأبحيذ  ذ 1994ؤلاًجابي ؤو الؿلبي اإلاغجبِ ببٌٗ اإلاىيأٖى

89.) 

وفأأي يأأىء َأأظا الخهأأىع إلافهأأى  الاججأأاٍ  فأأةن ليأأل هأأتو عاي فأأي الاقأأُاء اخمحُُأأت بأأهذ 

ًخضح طلً في الاهخساباث الٗامأت خُأث ًمُأل ألافأغاص بلأى وال ي ًمىً ؤن جيىن اهتامذ هما 

مىأأأً ؤن ًيأأأىن  الخٗبيأأأر ٖأأأً آعائهأأأم فأأأي الشتهأأأُاث اإلاغهأأأحت بالغيأأأا واللبأأأٌى ؤو الأأأغفٌذ ٍو

الاججأأأأأاٍ هدأأأأأى الامأأأأأاهً فُمُأأأأأل بًٗأأأأأهم بلأأأأأى جفًأأأأأُل َأأأأأظا اإلايأأأأأان طان جبٗأأأأأا لٗىامأأأأأل هفؿأأأأأُت 

يذ هما ًمىً الاججاٍ ؤن ًيىن واحخماُٖت ٖضًضةذ بِىما ًمُل آزغون بلى جفًُل ؤماهً ازغ 

أأأان ًإزأأأأظ بًٗأأأأهم بأأأأالخٗبير ٖأأأأً  هدأأأأى اخأأأأضار مُٗىأأأأت ؾُاؾأأأأُت ؤو احخماُٖأأأأت ؤو اكخهأأأأاصًت وأ

عفًأأهم للحأأغب او جإًُأأضَم لهأأاذ ؤو عفًأأهم  العجفأأإ ألاؾأأٗاع ؤو اهسفأأاى ألاحأأىع ومأأا قأأابهذ 

أان ًيأأىن  وازيأأرا ًمىأأً ؤن ًيأأىن الاججأأاٍ هدأأى كًأأاًا احخماُٖأأت ؤو اكخهأأاصًت ؤو ؾُاؾأأُتذ وأ

اإلاىكف ججاٍ ٖمل اإلاغؤةذ ؤو ؾً الؼواج باليؿبت للبكأغ الاحخماُٖأتذ ؤو اإلاىكأف مأً البُالأت 

فأأأي اخمجخمأأأأ٘ باليؿأأأبت لللًأأأأاًا الاكخهأأأاصًتذ ؤو اإلاىكأأأأف مأأأً اللًأأأأُت الفلؿأأأُُيُتذ وكًأأأأاًا 

 الاخخماٌ ؤلاؾغاثُلي لفلؿُين فُما ًخٗلم باللًاًا الؿُاؾُت.

اكأأت وحٗأض الاججاَأاث الىفؿأُت والاحخم اكأت وكًأاًا صمأج طوي الٖا اُٖأت هدأى كًأاًا الٖا

في اإلاضاعؽ الٗاصًت ٖامما ؤؾاؾُا مً ٖىامل هجاح الخجغبت ؤو فكلها في اخمجخم٘ذ بط ًخىكأف 

أأين ومٗلمأأأين وفىُأأين باإليأأأافت بلأأأى  هجأأاح الخجغبأأأت ٖلأأى ملأأأضاع جفاٖأأل اإلاٗىُأأأين مٗهأأا مأأأً بصاٍع

أأأأغق حٗأأأأام لهم مٗهأأأأاذ فأأأأاإلاىاكف الغافًأأأأت لٗملُأأأأت ؤَأأأأالي الخمامُأأأأظ ؤهفؿأأأأهم ومأأأأىكفهم م هأأأأا َو

 الضمج حكيل واخضة مً الٗلباث ألاؾاؾُت ال ي جدٌى صون هجاح الخجغبت.

 (Quality of educationحودة الخعلُم ) (4)

ٌؿأأخسض  حٗبيأأر "حأأىصة الخٗلأأُم" للضاللأأت ٖلأأى اؾأأخسضا  ؤفًأأل الُأأغق والىؾأأاثل ال أأي 
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ًميأأأز نأأأأالح ٖلُمأأأأاث وفأأأي َأأأأظا الؿأأأأُاق  جأأأاصي بلأأأأى حٗلأأأُم حُأأأأض بإكأأأأل الجهأأأىصذ وؤٖلأأأأى مأأأأغصوصذ

( بأأأأأأين زمؿأأأأأأت ؤبٗأأأأأأاص ؤؾاؾأأأأأأُت لجأأأأأأىصة الخٗلأأأأأأُمذ جخم أأأأأأل بالٗىانأأأأأأغ الغثِؿأأأأأأُت آلاجُأأأأأأت 2004)

 (:97ذ 2004)ٖلُماثذ 

  أأأأأأأأأت والخٗلُمُأأأأأأأأأت بكأأأأأأأأأيل  أأأأأأأأأحُذ وفأأأأأأأأأي ؤكأأأأأأأأأل وكأأأأأأأأأذ وبإكأأأأأأأأأل حهأأأأأأأأأضذ مأأأأأأأأأاٌ التربٍى ؤصاء ألٖا

 ؤكل جيلفت.

 م م.جىمُت الٗضًض مً اللُم ال ي جخٗلم بالٗمل الجما ي ٖو  ل الفٍغ

  أأأأأأأأأأاصة ؤلاخؿأأأأأأأأأأأاؽ بالغيأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأضي حمُأأأأأأأأأأ٘ الٗأأأأأأأأأأاملين فأأأأأأأأأأأي بقأأأأأأأأأأبإ خاحأأأأأأأأأأاث الٗمأأأأأأأأأأماء وٍػ

 اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.

 .٘جدؿين ؾمٗت اإلااؾؿت الخٗلُمُت في هٓغ اإلاٗلمين والُماب وؤفغاص اخمجخم 

  جدلُأأأأأأأأأأأأم حأأأأأأأأأأأأأىصة الأأأأأأأأأأأأأخٗلم مأأأأأأأأأأأأأً خُأأأأأأأأأأأأأث الجىاهأأأأأأأأأأأأأب اإلاٗغفُأأأأأأأأأأأأأت للمأأأأأأأأأأأأأخٗلم ؤو الجىاهأأأأأأأأأأأأأب

 اإلاغجبُت باإلاهاعاث.

ىصة الكأأاملت فُجأأغي اؾأأخسضامهذ همأأا ٌكأأير ٖبأأض الهأأبىع مىهأأىع دمحمذ ؤمأأا حٗبيأأر الجأأ

للضاللأأأأأأت ٖلأأأأأأى الخجأأأأأأأاوب اإلاؿأأأأأأخمغ مأأأأأأ٘ خاحأأأأأأأاث ومخُلبأأأأأأاث اإلاؿأأأأأأخفُضًً )طوي الاخخُاحأأأأأأأاث 

م( والٗمأأأأأل ٖلأأأأأى جدلُلهأأأأأا بىفأأأأأاءة وفٗالُأأأأأت وبإكأأأأأل جيلفأأأأأت مأأأأأً زأأأأأماٌ كُأأأأأا   التانأأأأأت وؤؾأأأأأَغ

م بكأأأأأيل فٗأأأأأاٌ وفأأأأأم اإلاىانأأأأأفاث واإلاٗأأأأأاً أأأأأت )دمحمذ اإلاٗلمأأأأأين بأأأأأإصواَع  2011ير اإلاهىُأأأأأت والتربٍى

(ذ بِىمأأا ًجأأغي اؾأأخسضا  حٗبيأأر "حأأىصة زأأضماث التربُأأت التانأأت" للضاللأأت ٖلأأى مُابلأأت 706

ت مً اإلاٗأاًير واإلاىانأفاث فأي ألاصاء بمأا ٌؿأاٖض ٖلأى  قأبإ عغبأاث ‘الٗملُت الخٗلُمُت خمجمٖى

م(ذ وبمأأأا ًدلأأأم جدؿأأأين  وخاحأأأاث ومخُلبأأأاث اإلاؿأأأخفُضًً )طوي الحاحأأأاث التانأأأت وؤؾأأأَغ

 (.706 2011حىصة اإلاىخج الخٗلُمي )دمحمذ 

 (:Child- Friendly Schoolاإلادزطت صدًلت الؼفولت ) ( 5)

يأأي اإلاضعؾأأت ال أأي جًأأم وأأل الخمامُأأظ فأأي ؾأأً الضعاؾأأت اإلاىاؾأأب بمأأً فأأضهم الخمامُأأظ طوي 

اكأأتذ وجأأىفغ ليأأل مأأ هم قأأغٍو حٗلُمأأت جىاؾأأب زهىنأأُاجه اكأأت والخمامُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا ذ ؤلٖا

وحٗمأأل ٖلأأى بٖأأضاصٍ وبهُقخأأه وفأأم اللأأىاهين وألاهٓمأأت اإلاٗمأأٌى اهأأا فأأي اخمجخمأأ٘ذ وحٗأأغ  مىٓمأأت 

بأأي والحؿأأً( بإنهأأا اإلاضعؾأأت ِالُىه ؿأأُف اإلاضعؾأأت نأأضًلت الُفىلأأتذ همأأا ٌكأأير بلأأى طلأأً )الٖؼ

أم فأي اإلاضعؾأتذ  م رزأظ صوَع فاٌ غير الٗاصًينذ وبهُأَا فاٌ بمً فضهم ألَا ال ي حكمل وافت ألَا
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هخم بدلىق ول َفلذ وحؿعى إلاأااػعة جلأً الحلأىق وجأإمين الغفاَُأت لأه فأي اخمجخمأ٘ذ همأا بنها ب

حؿأأأأعى لخأأأأإمين وأأأأل مأأأأا ًمىأأأأً ؤن ًيأأأأىن مفُأأأأضا لأأأأهذ بمأأأأا فأأأأي طلأأأأً ال أأأأحت والغأأأأظاء والغفاَُأأأأت 

الٗامأأأتذ بنهأأأا بهأأأخم بمأأأا ًدهأأأل لهَفأأأاٌ يأأأمً ٖأأأاثمابهم ومجخمٗأأأابهم كبأأأل صزأأأٌى اإلاضعؾأأأتذ 

بي  (.355ذ 2014والحؿًذ  وبٗض مغاصعبهم لها )الٖؼ

ٗخمض مفهى  اإلاضعؾت نضًلت الُفىلت بدؿب مٗاًير الُىهِؿُفذ هما ًفُأض بأظلً  َو

أأت والىفؿأأُت اخمحفأأؼة ٖلأأى  بأأي والحؿأأً( ٖلأأى ؤعبٗأأت مغجىأأؼاث ؤؾاؾأأُت يأأي: البِلأأت التربٍى )الٖؼ

أأأأاصًميذ الأأأأأخٗلم الخمدأأأأأىع خأأأأأٌى الُفأأأأأل مأأأأأً زأأأأأماٌ الخٗلأأأأأُم  الأأأأأخٗلم واإلابأأأأأاصعة واليكأأأأأاٍ ألاوأ

اووي والخٗلم مً زماٌ اإلاكاعهتذ الخىانل الفاٖل بين اإلاضعؾت وألاؾغة واخمجخم٘ اخمحلأي الخٗ

فأأأاٌ ؤهفؿأأأهمذ وؤزيأأأرا الخفاٖأأأل الاًجأأأابي مأأأ٘ البِلأأأت الُبُُٗأأأت للمدافٓأأأت ٖلأأأى  مأأً زأأأماٌ ألَا

مىاعصَأأأأأأأا وفهأأأأأأأم الٗماكأأأأأأأاث بأأأأأأأين الأأأأأأأىٓم البُقُأأأأأأأت واؾأأأأأأأخمغاع جىاػنهأأأأأأأا يأأأأأأأمً الخأأأأأأأىاػن البُ أأأأأأأي 

بي والح  (.356ذ 2014ؿًذ ألاهبر)الٖؼ

 (Special Educationالتربُت الخاصت ) ( 6)

دت  أأأت ال أأأي جسأأأو قأأأٍغ أأأت ؤلاحأأأغاءاث التربٍى ألانأأأل فأأأي التربُأأأت التانأأأت َأأأى ؤنهأأأا مجمٖى

غكهأأأأأا  أأأأأاذ ف أأأأأي حؿأأأأأخلهم مأأأأأً مبأأأأأاصت التربُأأأأأت الٗامأأأأأت ؤنأأأأأىلها َو احخماُٖأأأأأت مدأأأأأضصة صون غيَر

هىنأُاجه الىفؿأُت والاحخماُٖأت ومباصئهاذ ولى ها جإزظ بخُبُلهأا وفأم خاحأاث اإلاؿأخفُض وز

دت زانت.  ال ي جميٍز ًٖ غيٍر وججٗل مىه قٍغ

م ٖأأً  اكأأت زهىنأأُاث هفؿأأُت واحخماُٖأأت جميأأَز دت الخمامُأأظ طوي الٖا وإلاأأا واهأأذ لكأأٍغ

خبأأأأأأأأاع َأأأأأأأأظٍ  لأأأأأأأأت جإزأأأأأأأأظ بااٖل مذ فلأأأأأأأأض وحبأأأأأأأأذ الًأأأأأأأأغوعة ؤن ًأأأأأأأأخم الخٗامأأأأأأأأل مٗهأأأأأأأأم بٍُغ غيأأأأأأأأَر

للأأأأىة فأأأأي هتهأأأأُابهمذ وحٗأأأأغ  َأأأأما التهىنأأأأُاثذ وحؿأأأأاٖض ٖلأأأأى جىمُأأأأت مهأأأأاعابهم ومأأأأىاًَ ا

 ال أأيالؿأأُٗضذ فأأي َأأظا التهأأىمذ التربُأأت التانأأت بإنهأأا مجمأإٔى التأأضماث اإلاىٓمأأت الهاصفأأت 

الى الُالب غير الٗاصي لخىفير ْغو  مىاؾبت له ليي ًىمى همىا ؾلُما ًاصي بلى  هامًجلضًخم 

أم جدلُأأم بمياهاجأأه وجىمُتهأا الأأى اكطأأبى مؿأخىي حؿأأخُُ ٘ ؤن جهأأل بلُأأه جدلُأم  طاجأأه ٖأأً ٍَغ

ىللهأأأا فأأأي حأأأى ٌؿأأأىصٍ الحأأأب والاخؿأأأاؽ. )الؿأأأُٗضذ  ذ 2011وؤن ًأأأضعن مأأأا لضًأأأه مأأأً كأأأضعاث ٍو

17 .) 

ت جخًمً  ف التربُت التانت اًًا بإنها همِ مً التضماث والبرامج التربٍى مىً حٍٗغ ٍو
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حٗأأضًماث زانأأت ؾأأىاء فأأي اإلاىأأا   ؤو الىؾأأاثل ؤو َأأغق الخٗلأأُم اؾأأخجابت للحاحأأاث التانأأت 

ٕ الُأأأأماب الأأأأظًً ال ٌؿأأأأخُُٗىن مؿأأأأاًغة مخُلبأأأأاث بأأأأغامج التربُأأأأت الٗاصًأأأأت )الؿأأأأُٗضذ خمجمأأأأى 

 (.17ذ 2011

خي لخجازب دمج  زاهُا.  في الخعلُم العام. ذوي ؤلاعاكتالخؼوز الخاٍز

اكأت بهأىعة ٖامأت فأي  ًمىً جلمـ ألابٗاص ؤلاوؿأاهُت وألازماكُأت فأي الخٗامأل مأ٘ طوي ؤلٖا

ش ؤلا وؿأأانذ ٖلأأى الأأغغم مأأً ازأأخما  الفلؿأأفاث الاحخماُٖأأت خأأٌى اإلاغاخأأل اخمتخلفأأت مأأً جأأاٍع

لأأى الأأغغم مأأً وحأأىص اججاَأأاث فلؿأأفُت ؤزأأظث مىاكأأف ؾأألبُت مأأً  اكأأتذ ٖو جفؿأأير ْأأاَغة ؤلٖا

ش ؤلاوؿأانذ وجخجلأى ألابٗأاص  اكتذ غيأر ؤن الُأاب٘ ؤلاوؿأاوي وأان ؤه أر اهدكأاعا فأي جأاٍع خاالث ؤلٖا

ٖاكأأأأأأت فأأأأأأي الحًأأأأأأاعاث اللضًمأأأأأأت والأأأأأأضًاهاث ؤلاوؿأأأأأأاهُت فأأأأأأي الٗماكأأأأأأاث الاحخماُٖأأأأأأت مأأأأأأ٘ طوي ؤلا 

ٗاث الحضً تذ بال ؤن الخٗامأل مأ٘ طوي  ت والىٓم والدكَغ اكأتالؿماٍو فأي اخمجأاٌ الخٗلُمأي  ؤلٖا

وصمجهأأأم فأأأأي الحُأأأاة اإلاضعؾأأأأُت ٌٗأأأأض خأأأضً اذ وبأأأأضؤث ممامدأأأه مأأأأ٘ بأأأأضاًاث الىهأأأف ال أأأأاوي مأأأأً 

اًؼ الاحخمأأا ي بأأين اللأأغنذ خُأأث بأأاث الخىحأأه واضأأحا هدأأى الٗمأأل ٖلأأى الحأأض مأأً مٓأأاَغ الخمأأ

مذ  اكأأأأت وغيأأأأَر أأأالخمُيز بأأأأين طوي ؤلٖا البكأأأأغ واللاثمأأأأت ٖلأأأأى ٖىامأأأأل َبُُٗأأأأت بكأأأأيل ؤؾاسأأأأبيذ وأ

 والخمُيز بين الظوىع وؤلاهارذ والخمُيز اللاثم ٖلى ؤؾاؽ ٖغكييذ ؤو صً ي ؤو ما قابه طلً.

خي العالمي لدمج ذوي ؤلاعاكت في الخعلُم  أ.  الخؼوز  الخاٍز

فأأأي هٓأأأم الخٗلأأأُم الٗأأأا  بلأأأى بأأأضاًاث الىهأأأف ال أأأاوي مأأأً  ٖاكأأأتؤلا حٗأأأىص فىأأأغة صمأأأج طوي 

ًذ ولى هأأأا ؤنأأأبدذ اَخمامأأأا عؾأأأمُا ٖلأأأى مؿأأأخىي الأأأضٌو فأأأي الٗلأأأض ألازيأأأر مأأأً  اللأأأغن الٗكأأأٍغ

ًذ وكض همذ الفىغة في الى ي الاحخما ي والتربىي مأ٘ احؿأإ اإلاُالبأاث بدلأىق  اللغن الٗكٍغ

ذ همأأا َأأى ؤلاوؿأأان ويأأغوعة الحأأض مأأً جأأإزير الفأأغوق بأأين ا لبكأأغ اللاثمأأت ٖلأأى الجأأيـ ؤو الىأإٔى

الحاٌ في الفغوق بين الجيؿينذ ؤو الفغوق اللاثمت ٖلى ؤؾاؽ الضًًذ ؤو الفغوق بين البكغ 

اكأأتاللاثمأأت بؿأأبب  اكأأتذ فجأأاء فأأي بٖأأمان ألامأأم اإلاخدأأضة لحلأأىق ألاهأأتام طوي ؤلٖا لٗأأا   ؤلٖا

اكأأأأأتمأأأأأا ًاهأأأأأض ٖلأأأأأى ؤن للفلأأأأأاث التانأأأأأت مأأأأأً طوي  1975 اكأأأأأت  ٖلأأأأأى ؤلٖا ازأأأأأخما  ؤقأأأأأياٌ ؤلٖا

ابها  كابلُأأأت للأأأخٗلم وملأأأضعاث جمىأأأ هم مأأأً اهدؿأأأاب اإلاٗأأأاع  واإلاهأأأاعاث والاهأأأضماج فأأأي  ومؿأأأخٍى

مان ٖلى يغوعة ألازظ بمبضؤ الٗضالت الاحخماُٖت  الحُاة الاحخماُٖت الٗاصًتذ هما ؤن اهض ؤلٖا

الحأم فأي ؤن  ٖاكأتؤلا وجيافا الفغم بأين حمُأ٘ ؤفأغاص اخمجخمأ٘ذ وؤن للفلأاث التانأت مأً طوي 
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اكأأأأتجخمخأأأ٘ بأأأأالحلىق ألاؾاؾأأأأُت اإلاخاخأأأأت ركأأأأغانهم مأأأأً غيأأأر طوي  ابهم  ؤلٖا ممأأأأً َأأأأم فأأأأي مؿأأأأخٍى

ٗأأض الخٗلأأُم واخأأضا مأأً الحلأأىق ألاؾاؾأأُت ليأأل ألافأأغاصذ ولأأظوي  أأتذ َو اكأأتالٗمٍغ الحأأم فأأي  ؤلٖا

ً وأل جللي حٗلُمهم بما ًدىاؾب م٘ خاحابهم الفغصًت واخترا  هغامتهم ؤلاوؿاهُت وخماًتهم مأ

اؾخغماٌذ ولهم الحم ؤًًا في ؤن ًخمخٗىا بالىمى الُبُعي والحُاة الماثلت والاهخماء للمجخم٘ 

م ومجخمٗابهم )اإلاهيريذ   (.181ذ 2008والاهضماج فُه والِٗـ وؾِ ؤؾَغ

اكأأأأأأأأأت ال ًدكأأأأأأأأأااهىن فأأأأأأأأأي  غيأأأأأأأأأر ؤن صعاؾأأأأأأأأأاث ٖضًأأأأأأأأأضٍ خأأأأأأأأأٌى الأأأأأأأأأضمج ؤْهأأأأأأأأأغث ؤن طوي الٖا

هم فأأأأأي اإلاأأأأضاعؽ الٗاصًأأأأأت  ًمىأأأأأً ؤن ًأأأأاصي بلأأأأأى هخأأأأأاثج اؾأأأأخجابابهم لٗملُأأأأأت الأأأأضمجذ وؤن حٗلأأأأأُم

ان ما ازظ ًىدكغ اججاٍ جغبىي ًلى  ٖلى ؤؾأاؽ الخُبُأ٘ ) (   Normalisationمسخلفتذ وؾٖغ

اكأأأأت خأأأأم فأأأأي ؤن ٌِٗكأأأأىا همأأأأا ٌٗأأأأِل  الأأأأظي ًلأأأأى  ٖلأأأأى افتأأأأراى ؤؾاسأأأأبي كىامأأأأه ؤن لأأأأظوي الٖا

م الأأى ؤبٗأأض الحأأضوص اإلامىىأأتذ وحأأاء َأأظا الخىحأأه  مىاكًأأا الا ججأأاٍ الخللُأأضي اللأأاثم ٖلأأى غيأأَر

ىاثذ الٌٗؼ   .(1ذ 2018)حٍٗى

وكأأض جغجأأب ٖلأأى اهدكأأأاع َأأظا الخىحأأه ؤن ؤزأأظث صٌو ٖضًأأأضة بترحمأأت َأأظٍ الفلؿأأفت الأأأى 

أأأأأأأى مأأأأأأأا جأأأأأأأم الخٗأأأأأأأغ  ٖلُأأأأأأأه بخٗبيأأأأأأأر الأأأأأأأضمج  بأأأأأأأغامج ٖملُأأأأأأأت جُبُلُأأأأأأأت فأأأأأأأي اإلاأأأأأأأضاعؽ الٗامأأأأأأأتذ َو

"Mainstremingجبٗأأأأأأأأا الفلؿأأأأأأأأفاث  "ء وجباًيأأأأأأأأذ الأأأأأأأأضٌو فأأأأأأأأي َأأأأأأأأغق جىفُأأأأأأأأظَا لهأأأأأأأأظا الخىحأأأأأأأأهذ

ىاثذ  الاحخماُٖت الؿاثضة فضهاذ وجبٗا الخهىعاث ول صولت   (.1ذ 2018)حٍٗى

الأأأظي جأأأم اٖخبأأأاٍع الٗأأأا  الأأأضولي للمٗأأأىكينذ جب أأأى ٖأأأضص هبيأأأر مأأأً الأأأضٌو  1981وفأأأي ٖأأأا  

اكأأأتمفهأأى  الأأأضمج هخىحأأأه حضًأأأض فأأأي التربُأأأت التانأأت للخإهُأأأض ٖلأأأى خأأأم الخمامُأأأظ طوي  فأأأي  ؤلٖا

فاٌ غير طوي الخٗلُم حىبا بلى  اكتحىب م٘ ألَا ذ ٖلأى ؤن ًخدمأل مٗلأم الهأف مؿأاولُت ؤلٖا

بأأأأأه ٖلأأأأأى طلأأأأأً )الٗبأأأأأض الجبأأأأأاع  اكأأأأأت مأأأأأ٘ يأأأأأغوعة جإَُأأأأأل اإلاٗلأأأأأم وجضٍع فأأأأأاٌ طوي ؤلٖا حٗلأأأأأُم ألَا

اكأأأأأت مأأأأأ٘ ؤكأأأأأغانهم 4ذ 2002ومؿأأأأأٗىصذ  أأأأأت مأأأأأً الأأأأأضٌو بمبأأأأأضؤ صمأأأأأج طوي ؤلٖا (ذ وؤزأأأأأظث مجمٖى

ؾأأىت صولُأأت للمٗأأىكين  1981ضة بةٖمانهأأا ٖأأا  الٗأأاصًينذ والأأظي ؤهأأضث ٖلُأأه َُلأأت ألامأأم اإلاخدأأ

أأمان الٗأأالمي "التربُأأت للجمُأأ٘" للخإهُأأض  جدأأذ قأأٗاع "اإلاؿأأاواة واإلاكأأاعهت الياملأأت" ومأأً زأأم ؤلٖا

اكأأأأت مأأأأً الخمُيأأأأز وتجاخأأأأت الفغنأأأأت اإلاىاؾأأأأبت لهأأأأم إلاكأأأأاعهتهم فأأأأي  ٖلأأأأى يأأأأغوعة خماًأأأأت طوي ؤلٖا

 (.1اخمجخم٘ )ُُٖتذ والِٗؿىيذ   ذألاوكُت اخمتخلفت والاؾخفاصة مً التضماث اإلاخىفغة في 

ًذ همأا ٌكأير بلأى طلأً  وفي اإلاغاخل الخالُأتذ قأهضث فتأرة ال ماهُيُأاث مأً اللأغن الٗكأٍغ
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بأأأاؽذ  أأأىحي ٖو ( جلأأأضما هبيأأأرا فأأأي الٗضًأأأض مأأأً الأأأضٌو بسهأأأىم جُبُأأأم الأأأضمج 25وأأأل مأأأً )كٍغ

زخبأأاع مأأضي التربأأىي فأأي هٓأأم الخٗلأأُمذ وقأأملذ الخُبُلأأاث ألاولأأى الخٗلأأُم الٗأأا  فأأي مداولأأت ال 

بأأأاؽذ  أأأىحي ٖو (ذ وفأأأي بضاًأأأت الدؿأأأُٗيُاث ؤزأأأظ اإلاأأأضافٗىن ٖأأأً الأأأضمج 25ذ 2000هجاخأأأه )فٍغ

اكتبالضٖىة بلى يغوعة جىؾُ٘ الخجغبت لدكمل طوي  اإلاخىؾُت والكضًضةذ وبأاث الأضٖىة  ؤلٖا

بلأى الأضٖىة بلأى الخإهُأض ٖلأى اإلاأضاعؽ الضامجأأت بىنأفها اإلاأضاعؽ الىمىطحُأت خُأث ًأخم حٗلأأُم 

ابهاذ مأأ٘ جأأىفير وأأل ؤقأأياٌ الأأضٖم حمُأأ٘ ألا  اكأأت ومؿأأخٍى َفأأاٌ بهأأغ  الىٓأأغ ٖأأً صعحأأاث ؤلٖا

باؽذ  ىحي ٖو ت في بِلت اإلاضعؾت )فٍغ  (.25ذ 2000الًغوٍع

لى الغغم مً همى الاججأاٍ هدأى ٖملُأت الأضمج فأي الفىأغ التربأىي ٖلأى مؿأخىي الٗأالمذ            ٖو

ذ ففأأي نهاًأأت ال ماهُيُأأاث ًماخأأٔ ؤن الخجغبأأت بلُأأذ يأأُٗفت الاهدكأأاع فأأي ٖأأضص هبيأأ ر مأأً الأأضٌو

ً ؤْهغث صعاؾت إلاىٓمت الُىوؿيى يٗف الاَخما  بٗملُت الأضمج فأي ٖأضص  مً اللغن الٗكٍغ

ذ فلأأض جأأم بحأأغاء صعاؾأأت ٖلأأى ُٖىأأت مأأً ) / 1986( صولأأت فأأي الٗأأا  الضعاسأأبي )51هبيأأر مأأً الأأضٌو

ت واهأأأذ جلأأأل ٖأأأً ( صولأأأ44( بُيأأأذ ؤن وؿأأأبت الاؾأأأخفاصة مأأأً بأأأغامج التربُأأأت التانأأأت فأأأي )1987

باؽذ 1%( وال جخٗضي في الضٌو اإلاخبلُت وؿبت )3) ىحي ٖو  (.25ذ 2000%( فلِ )فٍغ

فاٌ  ان ما ؤنبذ الاَخما  الغؾمي باَر غير ؤن ألامغ ازخلف في اإلاغاخل الماخلتذ وؾٖغ

اكتطوي  وصمجهم في ماؾؿاث الخٗلُم جىحها احخماُٖا حضًضا لٗضص هبير مً اإلاىٓمأاث  ؤلٖا

ًذ الضولُت وا ٗىص بلى الٗلض ألازير مً اللغن الٗكأٍغ ىُت فُما بٗضذ َو لضٌو واإلااؾؿاث الَى

هأأأأغث ؤولأأأأى بأأأأىاصٍع فأأأأي مأأأأاجمغ ؾأأأأمامىيا )ٍ اًأأأأت مىٓمأأأأت Salamanca- 1994ْو ( الأأأأظي جأأأأم بٖغ

اكأأأتالُىوؿأأيىذ وؤهأأض ٖلأأأى يأأغوعة جب أأي ؾُاؾأأأت صمأأج طوي  فأأي الخٗلأأُم الٗأأأا  ٖلأأى ؤؾأأأاؽ  ؤلٖا

( الظي جغجأب Dacar-2000وحاء بٗض طلً ماجمغ صاواع ) اؾتراجُجُاث مخمغهؼ خٌى الُفلذ

ان ما ؤزظ الاَخمأا  بأضمج طوي  اكأتٖلُه البُان الٗالمي خٌى التربُت للجمُ٘ذ وؾٖغ بٗأض  ؤلٖا

طلأأأً ًأأأؼصاص ًىمأأأا بٗأأأض آزأأأغذ وبأأأاث جىحهأأأا ٖاإلاُأأأا حضًأأأضا مأأأً جىحهأأأاث الخٗلأأأُمذ ومأأأً جىحهأأأاث 

 التربُت التانت.

ُأىع فأأي بأغامج التربُأت التانأت وزأضمابهاذ همأا حكأأير ومىأظ طلأً الحأين ْهأغث ممامأذ الخ

بلأأأأى طلأأأأً ؾأأأأمُت مىهأأأأىع وعحأأأأاء ٖأأأأىاصذ وججلأأأأى طلأأأأً فأأأأي الفلؿأأأأفاث والاؾأأأأتراجُجُاث والأأأأىٓم 

واخمحخىي والٗملُاث والفىُاثذ وؤنبذ مؿأخىي التأضماث التربُأت التانأت فأي ؤي بلأض ماقأغا 

أأىاص ُا ٖلأأى علأأي الىٓأأا  الخٗلُمأأي فأأي ؤي بلأأض )مىهأأىع ٖو (ذ واحؿأأ٘ هُأأاق 301ذ 2012ذ مىيأأٖى
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ت في مٗٓم صٌو الٗالمذ اإلاخلضمت م ها واإلاخسلفأت ٖلأى خأض ؾأىاءذ وكامأذ ٖلأى  الخجاعب التربٍى

اكأأأأتاؾأأأتراجُجُاث َاصفأأأأت بلأأأى جأأأأىفير الكأأأأغٍو اإلاىاؾأأأبت لأأأأضمج طوي  هأأأأغث  ؤلٖا فأأأي الخٗلأأأأُمذ ْو

بأأاٌ ؾأأىاء ٖلأأى ججأأاعب هاةحأأت ومخميأأزة فأأي َأأظا اخمجأأاٌذ همأأا َأأى الحأأاٌ فأأي ججغبأأت بأأىغماصف وهِ

ب اإلاٗلمأأأأأينذ ؤو مكأأأأأاعهت ألاَأأأأأل واخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأي ؤو جأأأأأىفير الكأأأأأغٍو البُقُأأأأأت  مؿأأأأأخىي جأأأأأضٍع

ىاصذ   (.301ذ 2012اإلاىاؾبت في الهف الضعاسبي )مىهىع ٖو

اكأأت يأأغوعة التأأزا  الأأضٌو اإلاٗىُأأت اهأأظا اإلاأأاجمغ  ٢١١٨وفأأي الٗأأا   ؤكأأغ اإلاأأاجمغ الأأضولي الٖا

فاٌ بمً فضهم طوي  اكت فغم مخيافلت في حمُأ٘ اخمجأاالث ممأا ٌؿأاَم بًمان خلىق الَا الٖا

اكتفي الحض مً ْىاَغ الاكهاء بدم طوي  وخغمأانهم مأً خلأىكهمذ فلأض ًأخمىً اكأغانهم  ؤلٖا

اكت مً الىنٌى بلى  مً الحهٌى ٖلى الى ير مً خلىكهم في الىكذ الظي ال ًخمىً طوي الٖا

أأأا اإلاأأأاجم غ وجلتأأأز  اهأأأا الأأأضٌو اإلاكأأأاعهتذ ممأأأا َأأأظٍ الحلأأأىق الا مأأأً زأأأماٌ ؤلاحأأأغاءاث ال أأأي ًلَغ

ضًتذ  اكت )ٍػ  (.2ذ 2018ًاصي بلى جغاح٘ خالت الاوٗؼالُت وإؾلىب خُاة باليؿبت بلى طوي الٖا

اكأأأتللأأأض حأأأاءث الأأأضٖىة بلأأأى صمأأأج الخمامُأأأظ طوي  فأأأي اإلاأأأضاعؽ الٗامأأأت هدُجأأأت للجهأأأىص  ؤلٖا

ُت ال اهُتذ وال أي اٖخمأضبها ؤلاوؿاهُت وألازماكُت ال ي ؤزظث باالهدكاع بلىة بٗض الحغب الٗاإلا

ا بأأأأالجهىص الغامُأأأأت بلأأأأى الحأأأأض مأأأأً  اإلاىٓمأأأأاث  الخابٗأأأأت لهمأأأأم اإلاخدأأأأضةذ وججلأأأأذ لخىضأأأأح نأأأأىَع

م والخمُيز بين الىاؽ  خبأاعاث الُبُُٗأت والخمُيأز  اللاثماهدكاع مٓاَغ الخفٍغ  اللأاثمٖلى الٖا

ووأأأل ؤقأأأياٌ الخمُيأأأز  اثفيالُأأأٖلأأأى الجأأأيـ ؤو الاهخمأأأاء ال  أأأي والٗغلأأأيذ ؤو الاهخمأأأاء الأأأضً يذ ؤو 

ال أأأأي حٗمأأأأل الفجأأأأىة بأأأأين ؤفأأأأغاص اخمجخمأأأأ٘ الاوؿأأأأاويذ وجغحمأأأأذ ماؾؿأأأأاث ألامأأأأم اإلاخدأأأأضة َأأأأظٍ 

أأت هبيأأرة مأأً الاجفاكُأأاث الضلُأأتذ وواهأأذ الأأضٌو اإلاكأأاعهت فأأي َأأظٍ  الخىحهأأاث مأأً زأأماٌ مجمٖى

فأأأأي  الاجفاكُأأأأاث ملتزمأأأأت بمأأأأا جىحُأأأأه َأأأأظٍ الاجفاكُأأأأاث مأأأأً احأأأأغاءاثذ غيأأأأر ؤنهأأأأا حأأأأاءث مخباًىأأأأت

سُأأأتذ ممأأأا حٗأأأل جُبُلهأأأا  اججاَابهأأأا ال لافُأأأت والاحخماُٖأأأتذ ومخباًىأأأت فأأأي زهىنأأأُابها الخاٍع

حي الاجفاكُأاث إالجفاكُاث ألامم اإلاخدضة مخباًىت اًًا بدىم ازخما  َظٍ التهىنأُاثذ وجأ

اكأت فأي َأظا الؿأُاقذ  ممأأا حٗأل ججأاعب الأضٌو فأي صمأج الخمامُأأظ  طاث الهألت بدلأىق طوي الٖا

اك  ت مخباًىت اًًاذ ومسخلفت في وحىة ه يرة ومخلاعبت في وحىة ٖضًضة ؤزغي.طوي الٖا

 في الدول العسبُت. ؤلاعاكتالدمج الخعلُمي لروي  ب.

اكأأأت الأأأى الأأأضٌو الٗغبُأأأت بإقأأأياٌ مسخلفأأأتذ  ًإزأأأظ الٗمأأأل بخجغبأأأت صمأأأج الخمامُأأأظ طوي الٖا
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غامج الأضمج اخمتخلفأت ال أي وجبٗا ؤلامياهأاث اإلااصًأت اإلاخأىفغة فأي وأل م هأاذ وجمأذ الاؾأخفاصة مأً بأ

غ كىاهُ ها وزانأت  جُىعث في الضٌو ألاؾبم في جُبُم الخجغبتذ وؤزظث الضٌو الٗغبُت بخٍُى

 الخٗلُمُت م ها بما ًخىافم م٘ مخُلباث ٖملُت الضمج.

اكأأأت والأأأظي ًأأأضٖى بلأأأى  ففأأي الاعصن حأأأاءث زُأأأت الأأأضمج جُبُلأأأا للأأأاهىن خلأأأىق طوي الٖا

ومؿأأاهضةذ مأأً قأأإنها جدلُأأم ؤكطأأبى مٗأأاًير اٖخمأأاص ألافأأغاص اٖخمأأاص  مىٓىمأأت زأأضماث صاٖمأأت 

م ومجخمٗأأأابهم اخمحلُأأأت  اكأأأت ٖلأأأى اهفؿأأأهمذ وجدلأأأم لهأأأم ِٖكأأأا مؿأأأخلما يأأأمً ؤؾأأأَغ طوي الٖا

مأأأأً اجفاكُأأأأت خلأأأأأىق  ٪٠(ذ وحأأأأاء َأأأأظا الخىحأأأأه فأأأأأي الاعصن جُبُلأأأأا للمأأأأاصة 1ذ 2018)الىمأأأأغيذ 

اكت ال ي ناصق ٖلضها الاعصن عؾمُا ٖا   (.1ذ 2018)الىمغيذ  ٢١١٩ ألاهتام طوي الٖا

اًت اإلاٗىكين في الاعصن ٖا   ؤنبدذ وػاعة التربُت والخٗلُم  ١٪٪٠وبٗض نضوع كاهىن ٖع

اكأأأتذ فلأأأض هأأأو اللأأأاهىن ٖلأأأى يأأأغوعة ؤن جأأأىفغ وػاعة  يأأأي الجهأأأت اإلاؿأأأاولت ٖأأأً حٗلأأأُم طوي الٖا

خلفأأأأت لأأأأظوي هىاٖأأأأه اخمتإالتربُأأأأت والخٗلأأأأُم فأأأأي مغخل أأأأي الخٗلأأأأُم الاؾاسأأأأبيذ والخٗلأأأأُم ال أأأأاهىي ب

اكأأت اهمأأاٍ التربُأأت اإلاىاؾأأبت بدؿأأب كأأضعابهمذ بمأأا فأأي طلأأً اهمأأاٍ التربُأأت  لدكأأمل بأأغامج  الٖا

 (.٧٧٪ذ ١١٠5التربُت التانت )الغلُماحي ونماصيذ 

اكأت البؿأُُت فأي  وبضؤث ججغبت الضمج بةوكأاء فهأٌى صعاؾأُت زانأت ملحلأت بأظوي ؤلٖا

  اإلاهأأاصع فأأي ٖأأضص مأأً اخمحافٓأأاث اإلاأأضاعؽ الٗاصًأأتذ زأأم اهدكأأغث الهأأفى  التانأأتذ وغأأغ 

أأأأت مأأأأً اللأأأأىاهين  ألاعصهُأأأأتذ زأأأأم امخأأأأضث الٗملُأأأأت لدكأأأأمل اإلاىفأأأأىفين والهأأأأمذ ونأأأأضعث مجمٖى

ٗاث الىاْمت لظلً   .(191 ذ2008 اإلاهيريذ)والدكَغ

ُأت اخمجخمأ٘ كُٗأذ  لى الغغم مً ؤن ٖملُت الخ لُف الاحخما ي بٗملُأت الأضمجذ وجٖى ٖو

ا هبيأأأأراذ غيأأأأر ؤن مكأأأأىماث ٖضًأأأأض ة ماػالأأأأذ حٗتأأأأرى الٗملُأأأأت فأأأأي اإلاأأأأضاعؽ الٗاصًأأأأتذ وؤن قأأأأَى

اكتَىان كهىعا في ٖملُت صمج الخمامُظ طوي  في اإلاأضاعؽ الٗاصًأتذ ممأا ًأضٖى بلأى يأغوعة  ؤلٖا

َغح مىيٕى الضمج بما ًخماشبى م٘ مباصت الٗضالت الاحخماُٖت وجيافا الفغم لًأمان ٖأض  

اكت مً خلىكهم في الخٗلُم واإلاك اعهت الفٗالت في الحُاة الاحخماُٖت مما بغفاٌ خم طوي الٖا

 ذهكأذاكغب ما جيىن بلى البِلت الُبُُٗأت ) بِلتًاصي بلى جىمُت مهاعابهم وكضعابهم مً زماٌ 

 (.1ذ 2017

اكأأت  خبأأاع بلأأى ؤن صمأأج الخمامُأأظ طوي الٖا مامُأأت بلأأى يأأغوعة ألازأأظ بااٖل وجيبأأه ألاوؾأأاٍ ؤلٖا
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اكأتذ طلأً ؤن  ًيأىن الحأل الام ألكأض ال في اإلاأضاعؽ الٗاصًأت  باليؿأبت بلأى وأل الخمامُأظ طوي الٖا

َىان الى ير مً اإلاكىماث ال ي ًمىً ؤن جهاخب الٗملُتذ فلض ًيىن اإلاضمج خلما باليؿبت 

اكتذ بال ؤهه كض ًيىن واعزت باليؿبت بلى بًٗهم الازغذ إلاا كض  بلى الٗضًض مً الخمامُظ طوي الٖا

خخىاءَأأأا ؤو الاؾأأأخٗضاص لهأأأاذ ومأأأً طلأأأً ٖلأأأى ًترجأأأب ٖلأأأى ٖملُأأأت الأأأضمج مأأأً مكأأأىماث ال ًأأأخم ا

ؾبُل اإلا اٌ ٖض  كضعة الى ير مً الخمامُأظ الىنأٌى بلأى اإلاأضاعؽ الٗاصًأت بؿأبب اٖأاكتهمذ ؤو 

عفأأأٌ اإلاأأأضاعؽ لأأأبٌٗ الحأأأاالث زكأأأُت ٖأأأض  اللأأأضعة ٖلأأأى الخٗامأأأل مٗهأأأم بىفأأأاءة ٖالُأأأتذ ؤو 

لغُأأاب زبأأربهم وهفأأاءبهم ٖأأض  كأأضعة ألاَأأالي ٖلأأى الخٗامأأل مأأ٘ ٖملُأأت الأأضمج بالكأأيل اإلاىاؾأأب 

ال ي جىحهها ٖملُت الضمجذ باإليأافت بلأى الخجهيأزاث اإلاضعؾأُت ال أي ًمىأً ؤن جيأىن غيأر وافُأت 

مىً ؤن جٓهغ اًًا مكىماث جخٗلم بُغق حٗامل اإلاٗلمين ؤو الاكغان م٘  في ؤخُان ه يرةذذ ٍو

اكت اهفؿهمذ )  (.1ذ 2017ذ هكذالخمامُظ طوي الٖا

جُأأىع ججغبأأت الأأضمج مأأً زأأماٌ همأأىطج صمأأج  ( 2012ت بىؾأأِخت )ًمُىأأغنأأض جوفأأي الجؼاثأأغ 

جأأأض الباخأأأث ؤن َأأأأظٍ الٗملُأأأت ؤزأأأأظث زأأأمار مغاخأأأأل  الخمامُأأأظ الهأأأم فأأأأي اإلاأأأضاعؽ الٗاصًأأأأتذ ٍو

ذ وواهأأأأأذ صازأأأأأل اإلاغاهأأأأأؼ ٨٧٪٠خ أأأأأى ٖأأأأأا   ٧٢٪٠اؾاؾأأأأأُتذ امخأأأأأضث اإلاغخلأأأأأت ألاولأأأأأى مأأأأأً  ٖأأأأأا  

اكتذ وحاءث َظٍ اإلاغخلأت فأي ؾأُاق الفل ؿأفت الؿأاثضة آهأظان ٖأً مفهأى  اخمتخهت بظوي الٖا

يبػأأي جللُىأأه  اكأأت ٖلأأى ؤنهأأم مٗأأىكينذ ٍو اكأأتذ وال أأي جلأأى  ٖلأأى الىٓأأغ بلأأى الخمامُأأظ طوي الٖا الٖا

له الن ًخٗلم مماعؾت خغفت ؤو مهىت بؿُُت جىاؾب اٖاكخه  .(1ذ 2012)بىؾِختذ  حٗلُما ًَا

إلاغخلأأأت بٓهأأأىع ذ وجخميأأأز َأأأظٍ ا٩١٪٠خ أأأى الٗأأأا   ٨٧٪٠وجمخأأأض اإلاغخلأأأت ال اهُأأأت مأأأً ٖأأأا  

غ  اكأأأأت الؿأأأمُٗت مأأأأً جُأأأأٍى أأأتذ وجمىأأأأين مغاهأأأؼ الٖا أأأأبذ وتنأأأماح اإلاىٓىمأأأأت التربٍى كأأأاهىن الخٍٗغ

ت اإلاٗخمضة في اإلاضاعؽ الٗاصًت.  وؾاثلها إلاىاهبت البرامج التربٍى

اكأأأأت  امأأأأا اإلاغخلأأأأت ال ال أأأأتذ فدكأأأأمل مغخلأأأأت الخسُأأأأُِ لؿُاؾأأأأت صمأأأأج الخمامُأأأأظ طوي الٖا

اكأت فأأي الؿأمُٗت وؾأِ الخمامُأظ الٗأأاصًين ذ وفأي َأظا الؿأأُاق اوٗلأض اإلالخلأن الأأَى ي لأظوي الٖا

اكأأأت مأأأً مخابٗأأأت حٗلأأأُمهم فأأأي ٩٠٪٠الٗأأأا   ذ اهأأأض  بجاخأأأت الفأأأغم اإلاىاؾأأأبت للخمامُأأأظ طوي الٖا

فأأأاٌ  أأأاى ألَا لأأأى الأأأغغم مأأأً ؤن اإلاغخلأأأت ألاولأأأى قأأأملذ صوع الحًأأأاهت وٍع اإلاأأأضاعؽ الٗاصًأأأتذ ٖو

ىُأأأتذ غيأأأر ؤن الخجغبأأأت احؿأأأٗذ خُأأأث جأأأم  ١٪٪٠فُمأأأا بٗأأأضذ ومىأأأظ ٖأأأا   لأأأبٌٗ الكأأأغواث الَى

 .(1ذ 2012)بىؾِختذ فخذ نفى  زانت بالضمج في اإلاضاعؽ الٗاصًت 
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اكأأت البؿأأُُت فأأأي  وفأأي مهأأغ هأأأو كأأغاع جُبُأأم الأأأضمج ٖلأأى اؾأأدُٗاب الخمامُأأأظ طوي الٖا

الفهأأأأأأٌى الضعاؾأأأأأأُت الىٓامُأأأأأأتذ الحيىمُأأأأأأت م هأأأأأأا والتانأأأأأأتذ ومأأأأأأضاعؽ الخٗلأأأأأأُم اخمجخمعأأأأأأأيذ 

ـ مىا   زانت فأي حمُأ٘ مغاخأل الخٗلأُم واإلاضاعؽ الغؾمُت ال لغاث واإلاضاعؽ اإلاٗىُت بخضَع

اكأأأت فأأأي الحأأأاق  أأأاى الُفأأأاٌذ جبٗأأأا لغغبأأأت ولأأأي امأأأغ الخلمُأأأظ طو الٖا كبأأأل الجأأأامعيذ ومغخلأأأت ٍع

الخلمُأأأظ بمضعؾأأأت صامجأأأت او مضعؾأأأت جغبُأأأت زانأأأتذ وجلتأأأز  اإلاأأأضاعؽ اإلاكأأأمىلت فأأأي َأأأظا اللأأأغاع 

مان ٖىه )خؿينذ  خ 1ذ 2015باإٖل اكأت البؿأُُت فأي (ذ ٍو ًمً اللأغاع كبأٌى الخمامُأظ طوي الٖا

 (:1ذ 2015الفهٌى الضعاؾُت الىٓامُت ٖلى الىدى آلاحي )خؿينذ 

   اكأأأأأأأأأأأت )اإلاىفأأأأأأأأأأأىفين ويأأأأأأأأأأأٗا أأأأأأأأأأأخم كبأأأأأأأأأأأٌى حمُأأأأأأأأأأأ٘ صعحأأأأأأأأأأأاث الٖا تذ ٍو اكأأأأأأأأأأأت البهأأأأأأأأأأأٍغ الٖا

 البهغ(.

  اكأأأأأأتذ بمأأأأأأا فضهأأأأأأا الكأأأأأألل الأأأأأأضماغيذ أأأأأأخم كبأأأأأأٌى حمُأأأأأأ٘ صعحأأأأأأاث الٖا اكأأأأأأت الحغهُأأأأأأتذ ٍو الٖا

 حاالث الحاصة والكضًضة م هاذ ماٖضا ال

  اكأأأأأأأأأأأأت الؿأأأأأأأأأأأأمُٗت أأأأأأأأأأأأض ملُأأأأأأأأأأأأاؽ الؿأأأأأأأأأأأأم٘ ٖلأأأأأأأأأأأأى  الٖا كأأأأأأأأأأأأتٍر اللبأأأأأأأأأأأأٌى فضهأأأأأأأأأأأأا الا ًٍؼ  ٨١َو

 باؾخسضا  اإلاُٗىاث الؿمُٗت. صٌؿبما

  اكأأأأأأأأت الظَىُأأأأأأأأتذ وحكأأأأأأأأمل اكأأأأأأأأتالٖا الظَىُأأأأأأأأت البؿأأأأأأأأُُتذ بُأأأأأأأأيء الأأأأأأأأخٗلمذ وؾأأأأأأأأماث  ؤلٖا

كأأأأأأأتٍر للبأأأأأأأٌى الحأأأأأأاالث مأأأأأأأً َأأأأأأأظا الىأأأأأأإٔى الا جلأأأأأأل وؿأأأأأأأبت الأأأأأأأظواء   ٧٦ٖأأأأأأأً الخىخأأأأأأضذ َو

ض ًٖ   باؾخسضا  ملُاؽ ؾخاهفىعص بُيُه . ٩٨صعحتذ وال جٍؼ

اكأأأأأأأأأأأأأت مؼصوحأأأأأأأأأأأأأت ري مأأأأأأأأأأأأأً  اكأأأأأأأأأأأأأتهمأأأأأأأأأأأأأا اقأأأأأأأأأأأأأتٍر اللأأأأأأأأأأأأأغاع الا جيأأأأأأأأأأأأأىن الٖا الؿأأأأأأأأأأأأأمُٗت  ؤلٖا

ت والظَىُت  .( 1ذ 2015)خؿينذ  والبهٍغ

اكأت ؤْهأغث صعاؾأت  ت فأي ججغبأت صمأج الخمامُأظ طوي الٖا وفي ؾُاق جلُأُم الخجغبأت اإلاهأٍغ

ا ٖلأأأأى الىدأأأى آلاحأأأيحملأأأت مأأأأً ال ٪٪٪٠واقأأأف   اإلاهيأأأأريذ) ىخأأأاثج الهامأأأت ال أأأأي ًمىأأأً ازخهأأأاَع

 (:191 ذ2008

 ُ٘اكت طوي  الخمامُظ حشج اكت طوي  وغير الؿمُٗت ؤلٖا  مأً مٗا والحغهت اللٗب ٖلى ؤلٖا

 .اإلاضعؾُت اليكاٍ خهو زماٌ

 ُ٘اكأأت طوي  حشأأج اكأأت طوي  وغيأأر الؿأأمُٗت ؤلٖا  الحأأغ والخٗبيأأر ألاخاصًأأث جبأأاصٌ ٖلأأى ؤلٖا

 .بلضها ًخُلٗىن  ال ي والحاحاث ؾىٍت بهمعغبا ًٖ
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 اكأأت طوي  ٖىأأض الؿأأىي  غيأأر الؿأألىن جداشأأبي ىأأض ؤلٖا اكأأت طوي  غيأأر مأأً ؤكأأغانهم ٖو  فأأي ؤلٖا

 .واخض وكذ

 اكت لظوي  والاحخماُٖت والحؿُت الحغهُت اللضعاث جىمُت  ؤوكُت زماٌ مً ؾمُٗا ؤلٖا

اكت طوي  صمج بغامج  .الؿمُٗت ؤلٖا

 اكت طوي  ججاٍ حخماُٖتالا  باإلاؿاولُت ؤلاخؿاؽ جىمُت  .ؤلٖا

 اكت طوي  للخمامُظ الحوبي الؿلىن جضُٖم اكت طوي  وغير الؿمُٗتذ ؤلٖا  .ؤلٖا

خُأث نأضع اللأأاهىن  2006وفأي صولأت ؤلامأأاعاث الٗغبُأت اإلاخدأضة بأأضؤث الخجغبأت فأي الٗأأا  

اكت فغنا مخيافلت  اكتذ والظي حاء فُه ؤن الضولت يامىت لظوي الٖا الىاْم للًاًا طوي الٖا

أأت ؤو الخٗلُمُأأت ؤو الخإَُأأل اإلانهأأي وحٗلأأُم الىبأأاع والخٗلأأُم للخ ٗلأأُم فأأي حمُأأ٘ اإلااؾؿأأاث التربٍى

اإلاؿخمغذ وطلً في الهفى  الضعاؾُت الىٓامُتذ ؤو في نفى  زانت بطا جُلب ألامغ طلًذ 

اكأأت خأأاثما  اكأأتذ وال حكأأيل الٖا ـ واإلاىأأا   اإلاىاؾأأبت لأأظوي الٖا مأأ٘ يأأغوعة جأأىفير َأأغق الخأأضَع

أأأأىص وآزأأأأغونذ  صون اهدؿأأأأاب اكأأأأت الأأأأى اإلااؾؿأأأأاث الخٗلُمُأأأأت وافأأأأت )ٍػ ذ 2016ؤي مأأأأً طوي الٖا

238.) 

اكت في الٗأا  الضعاسأبي  وفي ؾلُىت ٖمان جم البضء الٗمل بخجغبت صمج الخمامُظ طوي الٖا

اكأأأت الٗىاًأأأت الماػمأأأت والاَخمأأأا  الىبيأأأر مأأأً كبأأأل  2006/ 2005 خُأأأث وحأأأض الخمامُأأأظ طوي الٖا

هألتذ مأً مىُلأم يأغوعة جدلُأم جيأافا الفأغم الخٗلُمُأت بأين اإلااؾؿاث الحيىمُت طاث ال

اكأأأأأت فأأأأأي اإلاأأأأأضاعؽ  حمُأأأأأ٘ الافأأأأأغاصذ فلأأأأأض جأأأأأم البأأأأأضء بخُبُأأأأأم مكأأأأأغٕو الأأأأأضمج الخمامُأأأأأظ طوي الٖا

اكأأأت الؿأأأمُٗت فأأأي  2006/ 2005الٗاصًأأأت فأأأي الٗأأأا  الضعاسأأأبي  خُأأأث جأأأم صمأأأج الخمامُأأأظ طوي الٖا

ىحي باؽذ ص.ثذ  نفى  الحللت ألاولى في الخٗلُم الاؾاسبي )اللٍغ  (.26ٖو

وفأأأأأي الؿأأأأأٗىصًت ؤزأأأأأظث بأأأأأغامج الأأأأأضمج باٖخمأأأأأاص الفهأأأأأٌى اإلالحلأأأأأت باإلاأأأأأضاعؽ الٗاصبأأأأأتذ 

ذ واإلاٗلأأأأم اإلاؿدكأأأأاعذ وبلأأأأ  ٖأأأأضص بأأأأغامج الأأأأضمج هدأأأأى   ٦٩٢وغغفأأأأت اإلاهأأأأاصعذ  واإلاٗلأأأأم اإلاخجأأأأٌى

 (.٨ذ ٢١١٢)الٗبض الجباع ومؿٗىصذ  ٢١١١بغهامج ٖا  

لى الغغم مً كهغ فتأرة الخجغبأتذ وفي مىاَم الؿلُت الفلؿُُيُتذ  مدافٓت غؼ  ةذ ٖو

ضًأأأأت  الا ان وػاعة التربُأأأأت ؤقأأأأاعث مأأأأً زأأأأماٌ بَأأأأماق اؾأأأأتراجُجُت  ٢١٠٩همأأأأا حكأأأأير بلأأأأى طلأأأأً ٍػ

وبٗض اإلاهاصكت ٖلى اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  التانت  ٢١٠٦الخٗلُم الجامعي في فلؿُين ٖا  
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اكأأت ال أأي جأأىو ٖلأأى التأأزا  الأأضٌو اإلاهأأضكت ٖلأأى الا جفاكُأأت بخدؿأأين ونأأٌى بدلأأىق طوي الٖا

لأأى ؤؾأأاؽ جيأأافا  مأأاٌ َأأظا الحأأم  صون جمُيأأزذ ٖو اكأأت الأأى التأأضماث الخٗلُمُأأتذ وألٖا طوي الٖا

ُأأأأأت  أأأأأت وجدؿأأأأأين هٖى الفأأأأأغمذ ؾأأأأأٗذ وػاعة التربُأأأأأت والخٗلأأأأأُم الٗأأأأأالي لل هأأأأأىى بالٗملُأأأأأت التربٍى

وي الخٗلأأأأأُم باٖخبأأأأأاٍع خلأأأأأا بوؿأأأأأاهُا غيأأأأأر كابأأأأأل لماهخلأأأأأامذ ولأأأأأم حغفأأأأأل الأأأأأىػاعة ٖأأأأأً الُلبأأأأأت ط

اكت بط جبيذ في ؾىت  ذ الخٗلُم الجام٘ذ الظي يهخم ٨٪٪٠الخٗلُم للجمُ٘ذ وفي ٖا   ٨٪٪٠الٖا

ضًتذ  اكت )ٍػ  (١ذ ٢١٠٩بجمُ٘ الُلبتذ وزانت اإلاهمكين م هم صون جمُيز الجيـ ؤو الٖا

اكف املخخلفت مً عملُت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت في الخعلُم العام ج.  اإلاو

فُه ؤن الخىحه الٗا  لفلؿفت التربُت التانت ًمُل بلى الخإهُأض في الىكذ الظي ًماخٔ 

أأأب الفجأأأىة بأأأين طوي  اكأأأتٖلأأأى يأأأغوعة جلٍغ أأأت اخمتخلفأأأتذ وؤكأأأغانهم فأأأي  ؤلٖا مأأأً الكأأأغاثذ الٗمٍغ

أأت ؤزأأغي جإزأأأظ بًأأغوعة الفهأأل فأأي الٗملُأأأت  أأت هفؿأأهاذ ًماخأأأٔ ؤن جُأأاعاث جغبٍى الفلأأاث الٗمٍغ

ج مأأً مكأأىماث هفؿأأُت واحخماُٖأأت حٗأأىص بإيأأغاع الخٗلُمُأأت إلاأأا ًمىأأً ؤن جدضزأأه ٖملُأأت الأأضم

اكتهبيرة جمـ طوي  جٗل َظا الخباًً في الاججاَاث واإلاىاكف هدى صمج طوي ؤلٖا اكتذ ٍو  ؤلٖا

اث الهامت في مُضان التربُت التانت.  مً اإلاىيٖى

وجلتو اإلاهيري طلً في زمازت اججاَاث ؤؾاؾُتذ ًغفٌ الاججاٍ ألاٌو عفًا ولُا فىغة 

اكأأأأتترجأأأأأب ٖلأأأأى طلأأأأً مأأأأأً مكأأأأىماث هفؿأأأأأُت جمأأأأـ طوي الأأأأضمج إلاأأأأا ً ؤهفؿأأأأأهم ممأأأأا ًجٗأأأأأل  ؤلٖا

أأأأى ًدلأأأأم ؤهبأأأأر الفاثأأأأضة  حٗلأأأأُمهم فأأأأي نأأأأفى  زانأأأأت اهأأأأم ؤه أأأأر فٗالُأأأأت وؤمىأأأأا وعاخأأأأت لهأأأأمذ َو

اإلاخىزاة مً ٖملُت الخٗلُمذ بِىما ًاهض الاججاٍ ال اوي ٖلى يغوعة ٖملُت الضمج إلاا ًمىأً ؤن 

غُيأأأر اججاَأأأاث اخمجخمأأأ٘ واججاَأأأاث الأأأغؤي الٗأأأا  هدأأأى طوي جترهأأأه مأأأً آزأأأاع بًجابُأأأت جمخأأأض بلأأأى ح

اكأأت اكأأتذ وحؿأأاٖض ٖلأأى جمىأأين طوي ؤلٖا مأأً اهدؿأأاب مهأأاعاث حضًأأضةذ ؤمأأا الاججأأاٍ ال الأأث  ؤلٖا

دت مُٗىأأأأأت مأأأأأً طوي  اكأأأأأتفهأأأأأى الاججأأأأأاٍ الأأأأأظي ًأأأأأغي بًأأأأأغوعة الأأأأأضمج باليؿأأأأأبت لكأأأأأٍغ ذ ويأأأأأي ؤلٖا

اكت اكتالتفُفت واإلاخىؾُتذ ؤما  ؤلٖا خاج بلأى قأغٍو حٗلُمُأت مسخلفأتذ وال الكضًضة فخد ؤلٖا

 (.186ذ 2008ًجىػ صمجها في ماؾؿاث الخٗلُم الٗا  )اإلاهيريذ 

أأأأت مأأأأً الضعاؾأأأأاث ال أأأأي ؤْهأأأأغث مأأأأىاًَ الًأأأأٗف فأأأأي  وفأأأأي َأأأأظا الؿأأأأُاق ْهأأأأغث مجمٖى

( الأأظي ؤقأأاع بلأأى ؤن مٗلمأأي 1998ججأأاعب الأأضمجذ ومأأً طلأأً مأأا جىاولأأه ٖبأأض   ؤخمأأض ٖبأأاؽ )

اكأتذ وؤن َأاالء الخمامُأظ بداحأت الفهٌى الٗاصًت غير ما  َلين للخٗامل م٘ الخمامُأظ طوي ؤلٖا
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م فأأأأأي الجىاهأأأأأب  للى يأأأأأر مأأأأأً الجهأأأأأض والىكأأأأأذ ألامأأأأأغ الأأأأأظي ًأأأأأاصي بلأأأأأى جفأأأأأاكم ويأأأأأٗهم وجأأأأأإزَغ

 & Pivikألاواصًمُأأأت والاحخماُٖأأأت بهأأأىعة ؤه أأأر ؾأأأىءاذ همأأأا ؤْهأأأغ وأأأل مأأأً بُفُأأأً والفأأأما  )

Laflamme- 2002 ب الأأأضمج مأأأا ًدملأأأأه مٗلمأأأى الفهأأأأٌى ( ؤن مأأأً مٓأأأاَغ الًأأأأٗف فأأأي ججأأأأاع

اكأأأأأأتذ وؤن َأأأأأأظٍ  فأأأأأأاٌ طوي ؤلٖا فأأأأأأاٌ الٗأأأأأأاصًين مأأأأأأً اججاَأأأأأأاث ؾأأأأأألبُت هدأأأأأأى ألَا الٗاصًأأأأأأت وألَا

الاججاَأأأأأاث احؿأأأأأمذ بالؿأأأأألبُت والاوٗأأأأأؼاٌ وؤخُاهأأأأأا الؿأأأأألىن الٗأأأأأضواوي هدُجأأأأأت ٖأأأأأض  اإلاٗغفأأأأأت 

أت اهأمذ  فاٌ وغُأاب الأى ي اليأافي باإلاؿأاولُاث اإلاىَى ممأا ًأاصي بلأى اليافُت بُبُٗت َاالء ألَا

اكت ًٖ ؤكغانهم الٗاصًينذ وتلى زلم ونأمت صازأل الفهأٌى  ض مً ٖؼلت الخمامُظ طوي ؤلٖا اإلاٍؼ

فأاٌ )ُُٖأتذ  الٗاصًتذ باإليافت بلى ؤن َظٍ الفهٌى غير مهُإة لخأىفير اخخُاحأاث َأاالء ألَا

 (8ذ ص.ثوالِٗؿىيذ 

ُت  ومً اإلاماخٔ ؤن الاهخلاصاث اإلاىحهأت للخجغبأت بهمأا جأإحي مأً غُأاب الكأغٍو اإلاىيأٖى

ت لهأأأا كُاؾأأأأا بلأأأى مأأأأا واهأأأذ ٖلُأأأأه ؤخأأأىاٌ اإلاأأأضاعؽ فأأأأي اإلاغاخأأأل الؿأأأأابلت اللاثمأأأت ٖلأأأأى  الًأأأغوٍع

اكأأأأتذ وبالفٗأأأأل ًمىأأأأً ؤن  اكأأأأت وؤكأأأأغانهم غيأأأأر طوي ؤلٖا مفهأأأأى  الفهأأأأل بأأأأين الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

حكأأيل َأأظٍ ألاويأأإ ٖلبأأاث جدأأٌى صون ٖملُأأت الأأضمجذ وكأأض جأأاصي بلأأى هخأأاثج ؾأألبُتذ غيأأر ؤن 

أأأأت واحخماُٖأأأأت جأأأأضف٘ بلأأأأى  خبأأأأاعاث بوؿأأأأاهُت وؤزماكُأأأأت وجغبٍى اللىاٖأأأأت بًأأأأغوعة الأأأأضمج ال أأأأي اٖل

ُت اإلاىاؾأأأأأبت لٗملُأأأأأت  يأأأأغوعة جأأأأأظلُل الٗلبأأأأأاث اخمحخملأأأأأتذ ويأأأأأغوعة جأأأأىفير الٓأأأأأغو  اإلاىيأأأأأٖى

 الضمج.

اكأأتبن ٖملُأأت الأأأضمج التربأأأىي والخٗلُمأأأي لأأأظوي  فأأأي اإلااؾؿأأأاث الخٗلُمُأأأت جدمأأأل فأأأي  ؤلٖا

أأأت ه أأأت مأأأً مًأأأامُ ها مجمٖى بيأأأرة مأأأً اإلاكأأأىماثذ ممأأأا ًجٗأأأل الًأأأغوعة ملحأأأت لخأأأىفير مجمٖى

الكأغٍو والٗىامأل ال أي ًمىأً ؤن جأاصي بلأى هجأاح الٗملُأتذ ومأً طلأً جلبأل الُلبأت الٗأأاصًين 

اكأأتللُبأت طوي  ًذ ؤلٖا ذ وؤن ٌٗمأأل مٗلمأى التربُأأت التانأأت حىبأا بلأأى حىأأب مأ٘ اإلاٗلمأأين آلازأأٍغ

اكأأتبًهأأاٌ اإلاأأاصة الٗلمُأت بلأأى طوي  وتًجأاص الفأأغم اإلاىاؾأأبت ال أأي جأاصي بلأأى ذ باإليأأافت بلأأى ؤلٖا

يغوعة جأىفير ؤلاحأغاءاث ال أي حٗمأل ٖلأى هجأاح الخجغبأتذ وحؿأاٖض فأي الخغلأب ٖلأى الهأٗىباث 

اكأأتال أأي جىاحأأه الخمامُأأظ طوي  ذ وبسانأأت الاججاَأأاث الاحخماُٖأأت ال أأي جدأأٌى صون صمجهأأم ؤلٖا

 (. 2008)اللمل وؾٗاًضةذ 

لأأأأى الأأأأغغ           اكأأأأت فأأأأي خأأأأاالث ٖو م مأأأأً الجىاهأأأأب الؿأأأألبُت ال أأأأي جدملهأأأأا ججغبأأأأت صمأأأأج طوي الٖا

ه يرةذ غير ؤن ٖملُت الضمج جبلن يي التُاع الاه ر جىافلا م٘ اإلاباصت واللُم الازماكُتذ طلً 
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مىً لبٌٗ َظٍ الٗماكاث ؤن جيىن  ؤن ول الخمامُظ ٌٗاهىن مً بٖاكاث مسخلفت الاقياٌذ ٍو

ٖلأأى مأأً خىلأأهذ ولى هأأا ؤكأأل ْهأأىعا فأأي ؤبٗاصَأأا اإلااصًأأت والجؿأأضًتذ ؤه أأر زُأأىعة ٖلأأى الخلمُأأظ و 

ممأأا ًىحأأب يأأغوعة الخٗامأأل مأأ٘ الخمامُأأظ وأأل مأأ هم بدؿأأب كضعاجأأه الظاجُأأتذ وبدؿأأب ؤقأأياٌ 

اكت ال ي ٌٗأاوي م هأاذ واطا واهأذ اإلاضعؾأت حكأيل اإلايأان الُبُعأي لخٗلأُم الخمامُأظ وجأإَُلهم  الٖا

اكأتل الخمامُأظ بمأً فأضهم الخمامُأظ طوي فمً الًغوعي ؤن جيىن َظٍ البِلت لي الٓأاَغة ذ  ؤلٖا

 وال ي جبضو ؤنها غير ٖاصًت.

م  واإلاضعؾأأت مأأً خُأأأث الىدُجأأت يأأأي اإلايأأان الأأأظي ٌؿأأخلُب مكأأأاٖغ الخمامُأأظ ومكأأأاَٖغ

واخاؾِؿهمذ فمً زماله ٌكأيل الُفأل ؤكغاهأه وانأضكاءٍ والجماٖأاث ال أي ًيخمأي الضهأاذ وفأي 

للًأأأأأأأأأاًا اخمجخمُٗأأأأأأأأأت اخمتخلفأأأأأأأأأت ومىاكفأأأأأأأأأه الاحخماُٖأأأأأأأأأت اإلاضعؾأأأأأأأأأت جدكأأأأأأأأأيل اججاَاجأأأأأأأأأه هدأأأأأأأأأى ا

ً هتهأأأُت  والؿُاؾأأُت اخمتخلفأأأتذ وبهأأأىعة ٖامأأأت حٗأأأض اإلاضعؾأأأت الٗامأأأل الاه أأأر جأأأإزيرا فأأأي جيأأأٍى

اكأأأت ؤن ٌِٗكأأأىا ججغبأأأت الحُأأأاة اإلاضعؾأأأُت إلاأأأا جدملأأأه مأأأً  الابىأأأاءذ ومأأأً خأأأم الخمامُأأأظ طوي الٖا

بلأأى مًأأأاٖفت ألايأأغاع اإلاترجبأأأت ٖلأأأى  بمياهأأاث حؿأأأاٖضٍ فأأي الخدأأأغع مأأً خُأأأاة الٗؼلأأأت ال أأي جأأأاصي

اكتذ فالحالت الىفؿُت ال ي ٌِٗكها الُفل والبِلأت الاحخماُٖأت ال أي ًخفاٖأل مٗهأاذ ًمىأً  الٖا

ُأه حملأت مأً  أت باليؿأبت الُأهذ وزانأت ٖىأضما جخٗأؼػ فأي ٖو اكأت مكأيلت زاهٍى ؤن ججٗل مأً الٖا

ؿأأأعى بلأأأى جدلُلهأأأاذ بِى مأأأا جأأأاصي خُأأأاة الٗؼلأأأت بلأأأى الُمىخأأأاث وألاَأأأضا  ال أأأي ًخُلأأأ٘ الضهأأأاذ َو

اهأأأض طلأأأً  ولأأأه ٖلأأأى يأأأغوعة  أأي لهفأأأغاص وجدأأأٌى صون جىمُأأأت َاكاجأأأهذ ٍو جًأأأُِم اخمجأأأاٌ ؤلاصعاوأ

 الضمج وؤَمُخه في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.

ات العسبُات زالثا. ججسبت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت في اإلادازض العادًت فاي الجمهوٍز

ت.  الظوٍز

غ اكت في اإلاضاعؽ الٗاصًت  ؤزظث الجهىص الهاصفت بلى جٍُى ٖملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

مىأأظ بضاًأأت الدؿأأُٗيُاثذ همأأا حكأأير بلأأى طلأأً ؾأأمُت مىهأأىع وعحأأاء ٖأأىاصذ ففأأي َأأظٍ اإلاغخلأأت 

ٖملأأأذ وػاعة الكأأأاون الاحخماُٖأأأت والٗمأأأل ٖلأأأى الاؾأأأخفاصة مأأأً ججأأأاعب وأأأل مأأأً مهأأأغ وألاعصن 

ذ وػاعة التربُأتذ وبالخٗأاون مأ٘ مىٓمأت ال ي واهذ لهأا ججأاعب ؤولُأت فأي الأضمج الجؼجأيذ همأا كامأ

ىاصذ  اى )مىهىع ٖو  (.308ذ 2012الُىوؿيى بدىُٓم الٗضًض مً بغامج الضمج في الٍغ

غ لىػاعة التربُأت نأاصع ٖأا   فُض جلٍغ ذ ؤوكأإث وػاعة التربُأت 2000ذ ؤهأه فأي الٗأا  2005ٍو
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اكأأأت فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم ألاؾاسأأأبي ىُأأأت لأأأضمج الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا ذ ويأأأمذ اللجىأأأت اللجىأأأت الَى

 2001مكاعهت الٗضًض مً مم لأي الأىػاعاث واإلاىٓمأاث الحيىمُأت وغيأر الحيىمُأتذ وفأي الٗأا  

ىُت في ؤٌو ماجمغ بكلُمي للضمج فأي لبىأانذ وجىانألذ مأ٘ مأضاعؽ صامجأت  قاعهذ اللجىت الَى

ٓمأأاث ؤكامأأذ وػاعة التربُأت بالخٗأأاون مأ٘ اإلاى 2002لهأا زبأرة ؾأأابلت فأي َأأظا اخمجأاٌذ وفأأي الٗأا  

ىُأت لأضمج طوي  اكأتؤلاكلُمُت الضاٖمأت الىأضوة الَى فأي مأضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاسأبيذ وقأاعن  ؤلٖا

م عيأأأا ؾأأأُٗضذ وحمُٗأأأأت  فأأأي َأأأظٍ الىأأأضوة وأأأل مأأأأً اإلاىخأأأب ؤلاكلُمأأأي للُىوؿأأأيى وماؾؿأأأأت هأأأٍغ

ىُأت  ُاهُتذ ومىٓمت الُىهِؿُفذ والعا باعهُينذ وجأم جلأضًم التبأراث الَى فاٌ البًر خماًت ألَا

براث مخٗضصة في اإلاىُلتذ ووان لهأظٍ الىأضوة ألازأغ الىبيأر فأي جدفيأز نأاوعي اللأغاع بلى حاهب ز

اكأأأأأت فأأأأأي  فأأأأأي وأأأأأل مأأأأأً وػاعة التربُأأأأأت ووػاعة الكأأأأأاون الاحخماُٖأأأأأت للبأأأأأضء بمكأأأأأغٕو صمأأأأأج طوي ؤلٖا

ىاصذ  ً بمضًىت خلب )مىهىع ٖو  (.308ذ 2012مضاعؽ الخٗلُم و في عويت ؤَفاٌ حكٍغ

اكأت فأي مأضاعؽ الخٗلأُم الٗأا ذ وفي ؾُاق اَخما  الضولت بٗمل ُت صمأج الخمامُأظ طوي ؤلٖا

فأأأأاٌذ وكأأأأض خأأأأضصث وػاعة التربُأأأأأت  أأأأاى ألَا قأأأأمل الاَخمأأأأا  ؤًًأأأأا صمأأأأج الخمامُأأأأظ فأأأأي مغخلأأأأت ٍع

ؤَأأضا  الأأضمج فأأي َأأظٍ اإلاغخلأأت بمأأا ًخىافأأم مأأ٘ ألاَأأضا  الٗامأأت لٗملُأأت الأأضمجذ وحأأاءث َأأظٍ 

 (:13ذ 2005ألاَضا  ٖلى الىدى آلاحي )وػاعة التربُتذ 

 اى الٗامت اكت في الٍغ فاٌ طوي ؤلٖا  يم ألَا

 غ ٖملُت الخٗلُم والخضٍعب  جٍُى

 .اكت  حغُير اإلاىاكف ججاٍ الضمج ؤو طو ؤلٖا

 .جدؿين مهاعاث اإلاٗلمين 

 الٗمل بالخٗاون م٘ ألاَالي 

 الخىُُف اإلااصي 

 اثمابهم في اإلاكغٕو اكت ٖو  جفُٗل صوع ألاهتام طوي ؤلٖا

 اإلاكغٕو مكاعهت اإلاىٓماث اخمجخمُٗت في 

 الخٗلُم مً اإلاكغٕو 

 اؾخضامت اإلاكغٕو وآلُاث ؤلاصاعة 

وفي مغخلت جالُت ؤزظث وػاعة التربُت بخُبُم همىطج اإلاضعؾت "نأضًلت الُفىلأت" الأظي 
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اكأأأأت فأأأي اإلاأأأأضاعؽ الٗاصًأأأأتذ  ًلتأأأرب ه يأأأأرا مأأأأً الخىحأأأه الٗأأأأا  اللاغأأأأبي بأأأضمج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

بي والحؿً( ما اهجؼجه و  لتو ول مً )الٖؼ ت اهظا ٍو ت الٗغبُت الؿىٍع ػاعة التربُت في الجمهىٍع

التهأأىم فلأأض ؤزأأظث الأأىػاعة بدىفُأأظ بحأأغاءاث ٖضًأأضة لخأأىفير بِلأأت مضعؾأأُت حاطبأأت لجمُأأ٘ 

تذ  الخمامُأأظ مهمأأا واهأأذ ازخمافأأابهم ٖبأأر ازخُأأاع ٖأأضة مأأضاعؽ فأأي ٖأأضص مأأً اخمحافٓأأاث الؿأأىٍع

/ 2006لم مً الٗأا  الضعاسأبي وحاء طلً في بَاع مكغٕو اإلاضعؾت نضًلت الُفىلت الظي اهُ

اكأأأأت فأأأأي 2007 ذ والأأأأظي ًلخلأأأأي فأأأأي بٗأأأأٌ مٗأأأأاًيٍر وماقأأأأغاجه بمكأأأأغٕو صمأأأأج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

ين  ب اإلاأأأأىحهين والتربأأأأٍى اإلاأأأأضاعؽ الٗاصًأأأأتذ وبأأأأضؤ مكأأأأغٕو "اإلاضعؾأأأأت نأأأأضًلت الُفىلأأأأت" بخأأأأضٍع

أأأ  ي جهأأأأبذ واإلاٗلمأأأأين واإلاؿأأأأخسضمين وؤولُأأأأاء ؤمأأأأىع الخمامُأأأأظ ٖلأأأأى ؤلاحأأأأغاءاث الىاحأأأأب اجباٖهأأأأا وأ

أأأت مؿأأأدىضة بلأأأى مٗأأأاًير مٗخمأأأضة وماقأأأغاث ؤصاء  اإلاضعؾأأأت نأأأضًلت للُفىلأأأت يأأأمً زُأأأت جغبٍى

بي والحؿًذ   (.353ذ 2013واضحت )الٖؼ

اكأأأت فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم  غ ٖملُأأأت صمأأأج الخمامُأأأظ طوي الٖا وفأأأي ؾأأأُاق الٗمأأأل ٖلأأأى جُأأأٍى

ضمج ال أي حكأيلذ الاؾاسبيذ جم بٖضاص صلُل الضمج الخٗلُمي الظي ٌٗض باوىعة ؤٖماٌ وخضة الأ

فأأأي َُيلُأأأت وػاعة التربُأأأت ويأأأمذ زبأأأراء فأأأي التربُأأأت التانأأأتذ وؤلاعقأأأاص الىفوأأأبيذ والاحخمأأأا يذ 

(ذ وواهأأأذ الغاًأأأت مأأأً الأأأضلُل 2011ؾأأأميرذ والٗمأأأل )بالخٗأأأاون مأأأ٘ وػاعة الكأأأاون الاحخماُٖأأأت 

 كأأأاصعة ٖلأأأى ججأأأاوػ  جلأأأضًم اإلاؿأأأاٖضة فأأأي الٗمأأأل اإلاُأأأضاوي لجٗأأأل مضعؾأأأت الأأأضمج وخأأأضة مخياملأأأت

الهٗىباث بمغوهت وافُتذ وبما ًخىافم م٘ واكٗهاذ وكاصعة ٖلى اؾد ماع حمُ٘ اإلاأىاعص اإلاخاخأت 

اكأأأتخ أأأى حؿأأأخلبل طوي  اث اٖأأأاكتهمذ ولًأأأمان هجأأأاح ٖملُأأأت الأأأضمج   ؤلٖا ٖلأأأى ازأأأخما  مؿأأأخٍى

اكأتذ وؤن  اكت ؾيخين ًٖ ٖمغ ؤكغاهه غير طوي الٖا ض ٖمغ الُفل طي الٖا مً الًغوعي الا ًٍؼ

اكأأأت ٖأأأً  ًأأأخم حاأأأجُلها أأأض ٖأأأضص الخمامُأأأظ طوي الٖا فأأأي اكأأأغب مضعؾأأأت الأأأى ميأأأان ؾأأأىىهذ والا ًٍؼ

 جلمُظًً في الكٗبت الضعاؾُت الىاخضة.

أغ اللجىأت اخمحلُأت ال أي جلأى   اكأت اخمتخلفأت بٗأض جلٍغ ب ٖملُت الضمج خأاالث الٖا وحؿخٖى

اكأأأأأأتذ وجًأأأأأأم َأأأأأأظٍ اللجىأأأأأأت َبِبأأأأأأا مأأأأأأً ال أأأأأأحت  بأأأأأأةحغاء الفدأأأأأأىم الماػمأأأأأأت للخلمُأأأأأأظ طي الٖا

إلاضعؾأأُتذ وميؿأأم الأأأضمج اخمحلأأيذ واإلاىحأأه التربأأأىي للخٗلأأُم الاؾاسأأبيذ باإليأأأافت بلأأى وأأل مأأأً ا

 اإلاغقض الىفوبي واإلاغقض الاحخما ي.

اكأأت  لأأى الأأغغم مأأً الهأأٗىباث والخدأأضًاث الىبيأأرة ال أأي حااهأأذ ٖملُأأت صمأأج طوي الٖا ٖو

ت مىأظ الٗأا   ذ وجىكفأذ ٢١٠٠في مضاعؽ الخٗلُم الاؾاسبيذ وبسانت في ْل الحغب ٖلى ؾىٍع
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أابُين بال ؤن ٖملُأت الأضمج بلُأذ مؿأخمغة َُلأت  في بٌٗ ألامأاهً ال أي زًأٗذ لؿأُُغة ؤلاَع

اكأت اإلاغجبُأت  اكأت اخمتخلفأتذ فلأض قأيلذ خأاالث الٖا الفترة الؿابلتذ وواهذ قاملت رهأىإ الٖا

اكأأت ال أأي اهأأضمجذ فأأي مؿأأاع الخٗلأأُم  بهأٗىباث الأأخٗلم اليؿأأبت ألاهبأأر مأأً مجمأإٔى خأاالث الٖا

دت ال خالت مً مجمٕى الحاالثذ جلتها في الترجِأب خأاالث فأٍغ  ١٠٢ٗاصيذ ويمذ َظٍ الكٍغ

اكأأأأأأت الٗللُأأأأأأت  ٠١٨اليكأأأأأأاٍ وال أأأأأأي يأأأأأأمذ  ت  ٢٩١خالأأأأأأتذ  وخأأأأأأاالث الٖا ذ ٨٪خالأأأأأأتذ والبهأأأأأأٍغ

خأاالثذ  ١١٨خالت اًًاذ وخاالث الايُغاب فأي الىُأم واللغأت  ٩٪ذ والؿمُٗت ٩٪والحغهُت 

 خأأاالث بٖاكأأت مسخلفأأت ؤزأأغي  ٩١خالأأت هأأف بهأأغذ و ٢٨ت بلأأى ذ باإليأأاف٠٠١وخأأاالث الخىخأأض 

 .(2018)ؾميرذ 

وتلأأى حاهأأب الجهأأىص الهاصفأأت  بلأأى جدؿأأين مؿأأخىي ألاصاء اإلاضعسأأبي والتربأأىي فُمأأا ًسأأو 

ٖملُت الضمجذ ًماخٔ اهدكاع مداوالث جلُُم ٖملُاث الضمج وعنأض مأىاًَ اللأىة والًأٗف 

أأاع   ًفُأأض أأغ مُأأضاوي فضهأأاذ وفأأي َأأظا ؤلَا اكأأت امأأاٌ  جلٍغ ت لههأأتام طوي الٖا للمىٓمأأت الؿأأىٍع

اكأأت الؿأأمُٗت بمغهأأؼ اللغأأت  فأأاٌ طوي الٖا ذ خُأأث جأأم ويأأ٘ التُأأت والىأأما ؤهأأه جأأم الحأأاق الَا

سًأأ٘ لبرهأأامج مدأأضص وفأأم خاحأأاث وأأل  الخإَُلُأأت الخضفلأأت والؿأأمُٗت التانأأت بيأأل خالأأتذ ٍو

و اإلاأأضاعؽ الضامجأأت جبأأأين َفأألذ غيأأر ؤهأأه جبأأين ؤهأأه ٖىأأض صمأأأج الخمامُأأظ فأأي اإلاأأضاعؽ الغؾأأمُت ؤ

أأض  كأأضعبهم ٖلأأى جللأأي الخإَُأأل  اكأأت ٖلأأى الاهأأضماج الاحخمأأا ي ٖو ٖأأض  كأأضعة الخمامُأأظ طوي الٖا

 ؤلاوؿأأاويالاوأاصًمي مأ٘ اكأأغانهمذ فٗلأى الأغغم مأأً جإَُأل وجُأأىٍغ الخلمُأظ ٖلأى نأأُٗض الجاهأب 

ضاعؽذ ولأم ًأخم الٗمأل بال ؤهه لم ًخلم الخإَُل الظي ًسىله اإلاخابٗأت بالخإَُأل الاوأاصًمي فأي اإلاأ

 (.2ذ ؤماٌذ ص.ث)ألازغي ٖلى حىاهب الىمى 

ٓهأأغ  أأغ اإلاىٓمأأت جىنأأُفا إلاغاخأأل الأأضمج بدؿأأب التُأأت اإلاٗخمأأضة فضهأأاذ ٍو خًأأمً جلٍغ ٍو

طلً في زمازت مغاخل ؤؾاؾُت يأي: ازخُأاع الخمامُأظ اإلاىاؾأبين للأضمجذ بىأاء ٖلأى هخأاثج الخلُأُم 

ٓأأأاث التانأأأت بخُأأأىع وأأأل مأأأ همذ وبهُلأأأت الُفأأأل الؿأأأىىي ليأأأل َفأأأل بظاجأأأهذ وبىأأأاء ٖلأأأى اإلاماخ

م ؤصعاحه في مضعؾت ؤو عويت إلاضة قهغ ًخم الٗمل زمالهأا ٖلأى الحأاق الُفأل  للضمج ًٖ ٍَغ

باإلاضعؾت لخللي جإَُله يمً الهأف الٗأاصي مأ٘ ؤكغاهأه اهأض  الخٗأغ  ٖلأى مأضي كضعجأه ٖلأى 

جهم اإلاخابٗتذ واإلاغخلت ألازيرة يي مغخلت مخابٗت الضمج بٗض جلضًم  الخإَُل اإلاىاؾأب زأم جسأٍغ

 (ذ5 صثذ ذٌا)امالضامجت. إلاخابٗت الخإَُل في اإلاضاعؽ الغؾمُت 

فأأي  وكأأض قأأهضث ججغبأأت الأأضمج جفأأاٖما مؿأأخمغا مأأ٘ مؿأأخجضابهاذ خُأأث صفٗأأذ الًأأغوعة
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ه يأأر مأأً ألاخُأأان بلأأى الخأأضزل اإلاباقأأغ الأأظي ٌؿأأخجُب للمكأأىماث غيأأر اإلاخىكٗأأت ال أأي ؤهخجتهأأا 

لأأأأأأت الاو  اكأأأأأأت الخجغبأأأأأأت للَى أأأأأأغ مىٓمأأأأأأت امأأأأأأاٌذ وفُمأأأأأأا ًسأأأأأأو الخمامُأأأأأأظ طوي الٖا لأأأأأأىذ ففأأأأأأي جلٍغ

الؿأأأأأمُٗتذ هكأأأأأفذ اإلاخابٗأأأأأاث ٖأأأأأً مكأأأأأىماث جىاحأأأأأه الخمامُأأأأأظ ٖىأأأأأض جللأأأأأضهم الخٗلأأأأأُم باللغأأأأأت 

الٗغبُت الفهحىذ طلً ؤنهم حٗىصوا اللهجت الٗامُأت فأي خُأابهم الاحخماُٖأتذ فياهأذ الًأغوعة 

إلا هاج اإلاٗخمض مً كبل وػاعة التربُت لىً جم جىحب افخخاح نف جدًيري ًخللن فُه الخلمُظ ا

هأأبذ  ً لغأأت فهأأحىذ ٍو صٖمأأه بدهأأو بيأأافُت ووؾأأاثل اًًأأاح حؿأأاٖض. الخلمُأأظ ٖلأأى جيأأٍى

 (.6ذ ص.ث الٗاصًت )اماٌذبٗضَا كاصعا ٖلى الاهضماج الاواصًمي في اإلاضاعؽ 

غ اماٌ بلى ؤ ن وبسهىم جلُُم ججغبت صمج الخمامُظ طوي ايُغاب الخىخضذ ٌكير جلٍغ

أأأأأاصًمي لأأأأأأظوي ايأأأأأأُغاب الخىخأأأأأأض بأأأأأأضؤث ٖأأأأأأا   فأأأأأأي مغهأأأأأأؼ ايأأأأأأُغاب  2010ججغبأأأأأأت الأأأأأأضمج الاوأ

أأأأضصَم كلُأأأأل حأأأأضا اْهأأأأغ كأأأأضعاث حُأأأأضة  الخىخأأأأضذ وبٗأأأأض اإلاخابٗأأأأت جبأأأأين ؤن بٗأأأأٌ الخمامُأأأأظ ٖو

اؾخلؼمذ هللهم مً اإلاغهؼ بلى اإلاضاعؽ الٗاصًت وجابٗىا حٗلُمهم بمٌٗؼ ًٖ اإلاغهؼذ في الىكذ 

اؾأأخفاصة بًٗأأهم آلازأأغ مأأً ٖملُأأت الأأضمجذ فٓهأأغث الحاحأأت بلأأى الأأظي جبأأين فُأأه ؤًًأأا ٖأأض  

لهم للأأأضمج الاوأأأاصًمي مأأأً زأأأماٌ حلؿأأأاث مخابٗأأأت  مخابٗأأت الخمامُأأأظ الأأأظًً ؤْهأأأغوا كأأأضعاث جأأأَا

وجبين مأً  2014بٗض صوا  الخلمُظ في اإلاضعؾت ؤو الغويتذ وبضؤث م ل َظٍ الجلؿاث في ٖا  

اكأأتزمالهأأا ؤن الخلمُأأظ طوي َأأظا الىأإٔى مأأً  بداحأأت بلأأى الى يأأر مأأً اإلاهأأاعاث ال أأي حؿأأاٖضٍ  ؤلٖا

أى  ٖلى الاؾخفاصة مً ٖملُت الضمجذ فٓهغث الحاحت بلى ججغبت الضمج الجؼجأي فأي اإلاضعؾأتذ َو

بلأأأن َُلأأأت ألاًأأأا   فأأأي اإلاغهأأأؼذ فُأأأظَب ًأأأىمين ؤو زمازأأأت ؤًأأأا  بلأأأى اإلاضعؾأأأت الٗاصًأأأت ؤو الغويأأأت ٍو

لأأىة والًأأٗف ٖلأأى الهأأُٗضًً الؿأألىوي اإلاخبلُأأت فأأي اإلاغهأأؼ اهأأض  اإلاغاكبأأت وعنأأض  مأأىاًَ ال

 (.6ذ ص.ثوالاواصًمي )اماٌذ 

أأغ امأأاٌ بلأأى  اكأأت ٌكأأير جلٍغ وفأأي ؾأأُاق ٖملُأأاث الخلُأأُم واإلاغاحٗأأت لخجغبأأت صمأأج طوي الٖا

أأأأت مأأأأً اإلاماخٓأأأأاث ال أأأأي حأأأأاء فأأأأي ملأأأأضمتها ٖأأأأض  وحأأأأىص مٗأأأأاًير واضأأأأحت للبأأأأٌى  وحأأأأىص مجمٖى

اكأأت فأأي اإلاأأضاعؽ الٗاصًأأتذ ممأأا ؤص ي بلأأى كبأأٌى جمامُأأظ ال ٌؿأأخُُٗىن مىاهبأأت الخمامُأأظ طوي الٖا

اإلا هاج الخٗلُميذ مما صف٘ بلى يغوعة الخٗاون بأين وػاعة التربُأت ومىٓمأت امأاٌ لىيأ٘ اؾأخماعة 

اكت في اإلاضاعؽ   (.7ذ ث.ص)اماٌذ  الضامجتكبٌى الخمامُظ طوي الٖا

أأت ال اكأأت فأأي الجمهىٍع أأا الىاضأأحت فأأي اعجفأأإ ٖأأضص طوي ؤلٖا  ٗغبُأأتللأأض جغهأأذ الحأأغب آزاَع

ت ( 45فالخلأأضًغاث ألاولُأأت حكأأير بلأأى وحأأىص خأأىالي )ذ همأأا حكأأغ بلأأى طلأأً )زىلأأت خىأأاذ (ذ الؿأأىٍع
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اكأتذ باإليأافت بلأى  اكأتؤلف هأتو مأً طوي ؤلٖا الى يأرة ال أي واهأذ الحأغب ؾأببا مباقأغا  ؤلٖا

اكت الحانلين ٖلى بُاكاث بٖاكأت مأً  لهاذ م٘ الٗلم بإن الٗضص اإلاكاع بلُه مغجبِ بظوي ؤلٖا

 ل الجهاث اخمتخهتذ ؤما الٗضص الحلُلي فُمىً ؤن ًيىن ؤهبر مً طلً بى ير.كب

 الدزاطاث الظابلت زابعا. 

اكاع مادازض الادمج ماً وحهات هظاس معلماي 2117طُاء العوحا  )  (1) م و (، جلاٍو

 الحللت ألاولى في مدًىت خمص.

جأأأأأأإحي ؤَمُأأأأأأت الضعاؾأأأأأأت مأأأأأأً الأأأأأأضوع الأأأأأأظي ًمىأأأأأأً ؤن جاصًأأأأأأه فأأأأأأي جىيأأأأأأُذ مأأأأأأىاًَ اللأأأأأأىة 

اكأأت فأأي مأأضاعؽ الخٗلأأُم الاؾاسأأبي بمضًىأأت خمأأو والًأأ ٗف فأأي ججغبأأت صمأأج الخمامُأأظ طوي الٖا

تذ فلأض َأض  البدأث بلأى  أت الٗغبُأت الؿأىٍع وال ي حٗض واخضة مً اإلاضن ألاؾاؾأُت فأي الجمهىٍع

الخٗأأغ  ٖلأأى واكأأ٘ مأأضاعؽ الأأضمج فأأي مضًىأأت خمأأو مأأً وحهأأت هٓأأغ مٗلمأأي الحللأأت ألاولأأى مأأً 

لُأأُم واكأأ٘ الخجغبأأت ٖلأأى مؿأأخىي مضًىأأت خمأأو مأأً وحهأأت هٓأأغ الخٗلأأُم الاؾاسأأبيذ ومأأً زأأم ج

غ واكأأأأأ٘ مأأأأأضاعؽ الأأأأأضمج  اإلاٗلمأأأأأينذ وويأأأأأ٘ ملترخأأأأأاث ٖملُأأأأأت مأأأأأً قأأأأأإنها ؤن حؿأأأأأاٖض فأأأأأي جُأأأأأٍى

اكت زانت.  وجدؿين مؿخىي ألاصاء الخٗلُمي لها ٖامتذ وما ًسو الخمامُظ طوي الٖا

 ٌ بفأأأأأأغوق  وبىأأأأأأاء ٖلأأأأأأى ؤَأأأأأأضا  الضعاؾأأأأأأت جمأأأأأأذ نأأأأأأُاغت فغيأأأأأأُت ؤؾاؾأأأأأأُين اعجأأأأأأبِ الاو

أأأأأأل الٗلمأأأأأأيذ وحٗلأأأأأأم ال أأأأأأاوي بفأأأأأأغوق  اؾأأأأأأخجاباث اإلاٗلمأأأأأأين إلافأأأأأأغصاث الاؾأأأأأأخبُان بدؿأأأأأأب اإلاَا

اؾأأخجاباث اإلاٗلمأأين إلافأأغصاث الاؾأأخبُان بدؿأأب ؾأأىىاث التبأأرة فأأي الخٗلأأُمذ وحأأاءث نأأُاغت 

 (:49ذ 2017)الٗىحهذ الفغيين ٖلى الىدى آلاحي 

 ( بأأأأأأأأأين اؾأأأأأأأأأخجا0.05ال جىحأأأأأأأأأض فأأأأأأأأأغوق صالأأأأأأأأأت بخهأأأأأأأأأاثُا ٖىأأأأأأأأأض مؿأأأأأأأأأخىي ) باث اإلاٗلمأأأأأأأأأين

أأأأأأأل الٗلمأأأأأأأي )حأأأأأأأامعي  ٖلأأأأأأأى الاؾأأأأأأأدباهت خأأأأأأأٌى واكأأأأأأأ٘ مأأأأأأأضاعؽ الأأأأأأأضمج وفلأأأأأأأا إلاٗأأأأأأأاًير اإلاَا

 صعاؾاث ٖلُا(. -وما صون 

 ( بأأأأأأأأأين اؾأأأأأأأأأخجاباث اإلاٗلمأأأأأأأأأين 0.05ال جىحأأأأأأأأأض فأأأأأأأأأغوق صالأأأأأأأأأت بخهأأأأأأأأأاثُا ٖىأأأأأأأأأض مؿأأأأأأأأأخىي )

ٖلأأأأأأأأى الاؾأأأأأأأأدباهت خأأأأأأأأٌى واكأأأأأأأأ٘ مأأأأأأأأضاعؽ الأأأأأأأأضمج وفلأأأأأأأأا إلاٗأأأأأأأأاًير ٖأأأأأأأأضص ؾأأأأأأأأىىاث الخٗلأأأأأأأأُم 

 ثذ اه ر مً زمـ ؾىىاث(.)مً ؾىت بلى زمـ ؾىىا

وللخدلأأم مأأً  أأحت الفغيأأِخين الاؾاؾأأِخين اٖخمأأض البدأأث اإلاأأىه  الىنأأفي الخدلُلأأيذ 

أأأأأت طاث الهأأأأألت بٗملُأأأأأاث الأأأأأضمجذ وبسانأأأأأت الضعاؾأأأأأاث طاث  بٗأأأأأض مغاحٗأأأأأت الضعاؾأأأأأاث الىٍٓغ
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الهأألت بخلُأأُم واكأأ٘ مأأضاعؽ الأأضمجذ همأأا جأأم بٖأأضاص اصاٍ الضعاؾأأت ال أأي بهأأض  بلأأى جلُأأُم واكأأ٘ 

ؽ مً زماٌ جدلُل اججاَاث اإلاٗلمين اإلاٗىُين بالضمج في اإلاضاعؽ اإلاكمىلت بالضعاؾتذ اإلاضاع 

واٖخمأأضث الضعاؾأأت فأأي َأأظا التهأأىم ٖلأأى ألاؾأأالُب ؤلاخهأأاثُت اإلاخٗأأاع  ٖلضهأأا فأأي البدأأىر 

أأان ٖأأأضصَا  الٗلمُأأأتذ  ؤمأأأا مجخمأأأ٘ الضعاؾأأأت فِكأأأمل وأأأل اإلاأأأضاعؽ اإلاكأأأمىلت بخجغبأأأت الأأأضمج ووأ

 (.60ذ 2017ً مٗلمين فياهذ الضعاؾت باإلااح الكامل )الٗىحهذ ؾخت مضاعؽذ بمً فضهم م

وحاءث ؤصاة البدثذ ؤصاة حم٘ البُاهاثذ وال ي جم اٖخماصَا لخدلُل اججاَاث اإلاٗلمين 

هدأأأى ججغبأأأت الأأأأضمج وجلُأأأُم واكأأأ٘ مأأأأضاعؽ الأأأضمج فأأأي زماهُأأأأت ٖكأأأغ بىأأأضا جأأأأم اؾخسمانأأأها مأأأأً 

أت الؿأابلتذ باإليأافت بلأى اعاء ا خمتخهأين اإلاٗىُأين بالتربُأت التانأت وكًأاًا الضعاؾأاث الىٍٓغ

ذ مٗامماث الهضق وال بأاث اإلاخٗأاع  ٖلضهأا فأي البدأىر الٗلمُأت )الٗىحأهذ  الضمجذ وكض ؤحٍغ

أأأغ الىدُجخأأأين بأأأً الاؾاؾأأأِخين الخأأأابٗين )الٗىحأأأتذ 61ذ 2017 (ذ وكأأأض اهتهأأأذ الضعاؾأأأت بلأأأى جلٍغ

 (.63ذ 2017

  فأأي اؾأأخجاباث اإلاٗلمأأين خأأٌى واكأأ٘  (0.05)ال جىحأأض فأأغوق بخهأأاثُت صالأأت ٖىأأض مؿأأخىي

أأأأأل الٗلمأأأأأيذ وكأأأأأض فؿأأأأأغث   اكأأأأأت وفلأأأأأا إلاٗأأأأأاًير اإلاَا اإلاأأأأأضاعؽ الُاػحأأأأأت الخمامُأأأأأظ طوي الٖا

مابهم الٗلمُأأأأأت مأأأأأ٘ الخمامُأأأأأظ طوي  الضعاؾأأأأأت طلأأأأأً بخفاٖأأأأأل اإلاٗلمأأأأأين ٖلأأأأأى ازأأأأأخما  مأأأأأَا

اكأأتذ ممأأا ؾأأاٖض ٖلأأى جيأأىًٍ كىاؾأأم مكأأترهت فأأي اججاَأأابهم حٗلأأذ َأأظٍ الاججاَأأاث  الٖا

 لى الدكابه والخجاوـ مً وىنها مسخلفت ومخباًىت.اكغب ب

  فأأي مخىؾأأُاث اؾأأخجابت اإلاٗلمأأأين ( 0.05)ال جىحأأض فأأغوق بخهأأاثُت صالأأت ٖىأأض مؿأأخىي

ٗأأىص طلأأًذ همأأا جفُأأض  أأاث الاؾأأخبُان وفلأأا إلاٗأأاًير ٖأأضص ؾأأىىاث الٗمأأل والتبأأرةذ َو خمحخٍى

الىيىح الظي  الضعاؾتذ بلى ؤن مىاًَ اللىة والًٗف في واك٘ اإلاضاعؽ يي في مؿخىي 

اث  ًجٗل الخلاعب فأي اؾأخجاباث اإلاٗلمأين اكأىي مأً الازأخما  خ أى مأ٘ ازأخما  مؿأخٍى

 زبربهم اإلاهىُت.

يخ أأي البدأأث بجملأأت مأأً الاكتراخأأاث ال أأي ًمىأأً ؤن حؿأأاٖض فأأي جدؿأأين واكأأ٘ مأأضاعؽ  ٍو

ض اإلاأضاعؽ باإلاؿأخلؼماث اإلااصًأت والىؾأاثل الىباجُأت ال أي حؿأاٖ الضمجذ ومً طلً ض يغوعة جؼٍو

فأي جدؿأين ٖملُأأت الأضمجذ ويأغوعة الاَخمأأا  لخإَُأل اإلاٗلمأينذ والاؾأأخفاصة مأً ججأاعب الأأضٌو 

ألاه أأأأر جلأأأأضما فأأأأأي َأأأأظا اخمجأأأأأاٌذ ومىاهبأأأأت الخُأأأأأىعاث الٗلمُأأأأت طاث الهأأأأألت بمىيأأأإٔى الأأأأأضمجذ 
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باإليأأأافت بلأأأى يأأأغوعة بحأأأغاء ٖملُأأأاث جلُأأأُم مؿأأأخمغة لٗملُأأأت الأأأضمجذ والىكأأأى  ٖلأأأى مأأأىاًَ 

 (.64ذ 2017الٗىحهذ اللىة والًٗف فضها )

لأأى الأأغغم مأأً الجهأأض اإلاخميأأز فأأي بٖأأضاص َأأظٍ الضعاؾأأت غيأأر ؤن الىخأأاثج ال أأي عهأأؼ ٖلضهأأا  ٖو

جخمدأأأأىع خأأأأٌى الفأأأأغوق فأأأأي اؾأأأأخجاباث اإلاٗلمأأأأين إلافأأأأغصاث الاؾأأأأخبُان الأأأأظي جأأأأم بٖأأأأضاصٍ لهأأأأظا 

الغغىذ ووأان الفأغوق ؤنأبدذ بم ابأت الهأض  الغثِوأبي للبدأثذ ؤمأا ٖملُأت الخلُأُم فجأاءث 

إلاىكأأأأ٘ ال أأأأاوي مأأأً الاَمُأأأأتذ ولأأأأم جأأأأإث الضعاؾأأأت ٖلأأأأى جىيأأأأُذ مأأأىاًَ اللأأأأىة والًأأأأٗف فأأأأي فأأأي ا

الخجغبأأتذ ممأأا حٗأأل الاكتراخأأاث جخهأأف بالٗمىمُأأت غيأأر اإلاؿأأخيبُت مأأً الضعاؾأأت هفؿأأهاذ ؤو 

 ث مبيُت ٖلضها.إٖلى ألاكل لم ج

(، مإشاااااساث البِدااااات اإلادزطاااااُت الدامجااااات وعالك هاااااا 2113الصعبااااي والحظاااااً ) (2)

 لمين هدو دمج الخالمُر اإلاعوكين.باججاَاث اإلاع

خأأضص الباخأأث ؤعبٗأأت ؤَأأضا  عثِؿأأُت لضعاؾأأخه جخم أأل فأأي الخٗأأغ  ٖلأأى ماقأأغاث البِلأأت 

اإلاضعؾأأُت الضامجأأت فأأي اإلاأأضاعؽ نأأضًلت الُفىلأأت بمضًىأأت الحؿأأىت مأأً وحهأأت هٓأأغ اإلاٗلمأأينذ 

اكأأتذ والخٗأأغ  بلأأى الٗما كأأت بأأين والىكأأف ٖأأً اججاَأأاث اإلاٗلمأأين هدأأى صمأأج الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

اكأأأأأأتذ وؤزيأأأأأأرا  ماقأأأأأغاث البِلأأأأأأت اإلاضعؾأأأأأأُت واججاَأأأأأأاث اإلاٗلمأأأأأأين هدأأأأأى صمأأأأأأج الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا

أأأضص  أأأل الٗلمأأأي ٖو الخٗأأأغ  بلأأأى الفأأأغوق بأأأين اؾأأأخجاباث اإلاٗلمأأأين جبٗأأأا إلاخغيأأأراث الجأأأيـ واإلاَا

بي والحؿًذ   (.355ذ 2013ؾىىاث التبرة )الٖؼ

ق فأأي مخىؾأأُاث بحابأأاث وبىأأاء ٖلأأى طلأأً حأأاءث فغيأأُاث البدأأث جدىأأاٌو مؿأأإلت الفأأغو 

أأأل الٗلمأأأيذ وؾأأأىىاث التبأأأرة(ذ وواهأأأذ  ؤفأأأغاص الُٗىأأأت خؿأأأب مخغيأأأراث الضعاؾأأأت )الجأأأيـ واإلاَا

ت جلأأأى  ٖلأأأى ٖأأأض  وحأأأىص ؤًأأأت فأأأغوق بخهأأأاثُت بأأأين اؾأأأخجاباث ؤفأأأغاص الُٗىأأأت  فغيأأأُاث نأأأفٍغ

بي والحؿًذ   (..355ذ 2013ًمىً ؤن جيىن بخإزير َظٍ اإلاخغيراث )الٖؼ

اقأأأأغاث ألاؾاؾأأأُت اإلاخٗللأأأأت بمُٗأأأاع البِلأأأأت اإلاضعؾأأأُتذ همأأأأا وؤزأأأظث الضعاؾأأأأت بكأأأغح اإلا

وعصث فأأأأي حٗمأأأأُم وػاعة التربُأأأأت اإلاخٗلأأأأم بمٗأأأأاًير اإلاضعؾأأأأت نأأأأضًلت الُفىلأأأأتذ وزانأأأأت اإلاُٗأأأأاع 

اكأأأأتذ فلأأأأض  ال الأأأأث الأأأأظي ًدىأأأأاٌو ماقأأأأغاث البِلأأأأت اإلاضعؾأأأأُت الماػمأأأأت لأأأأضمج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

ذ بىحأأىص مجلأأـ بصاعة فٗأأاٌ فأأاٌ وؤولُأأاء ؤمأأىع الخمامُأأظ  اعجأأبِ اإلااقأأغ ألاٌو ٌكأأاعن فُأأه ألَا

واإلاٗلمأأأأىن وتصاعة اإلاضعؾأأأأتذ ومم لأأأأىن ٖأأأأً اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأيذ بِىمأأأأا حأأأأاء اإلااقأأأأغ ٖلأأأأى يأأأأغوعة 
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أأأؼ خأأأـ اإلاؿأأأاولُت وال لأأأت بإهفؿأأأهمذ ؤمأأأا  مكأأأاعهت الخمامُأأأظ فأأأي مجأأأاالث ٖمأأأل اإلاضعؾأأأت لخٍٗؼ

بأأأي اإلاُٗأأأاع ال الأأأث فُخٗلأأأم بًأأأغوعة جأأأىفير بِلأأأت صامجأأأت بًجابُأأأت للخ اكأأأت )الٖؼ مامُأأأظ طوي ؤلٖا

 (.357ذ 2013والحؿًذ 

اًأأأت ال أأأحُت الكأأأاملت للخمامُأأأظ  لأأأى  اإلااقأأأغ الغابأأأ٘ ٖلأأأى يأأأغوعة جأأأىفير اإلاضعؾأأأت للٖغ ٍو

ؼ اإلاؿأاواة والٗضالأت بأين الخمامُأظذ وهأظلً بأين الٗأاملين  هفؿُا وبضهُاذ واإلاُٗاع التامـ حٍٗؼ

أأانذ ؤمأأأا  اإلاُٗأأأاع الؿأأأاصؽ فُاهأأأض ٖلأأأى يأأأغوعة فضهأأأاذ وجغؾأأأُش مبأأأضؤ ٖأأأض  الخمُيأأأز ري ؾأأأبب وأ

جىانل اإلاضعؾت بفٗالُاث م٘ ؤولُاء ؤمىع الخمامُظ واخمجخم٘ اخمحليذ هما ًاهض اإلااقغ الؿاب٘ 

بأأي والحؿأأأًذ  أأت )الٖؼ أأت وؤلاصاٍع أأاصة التبأأراث والىفأأاءاث باليؿأأبت لهَأأغ التربٍى ٖلأأى يأأغوعة ٍػ

 (.357ذ 2013

اإلاضعؾأأأأأت البِلأأأأأت ال أأأأأحُت وآلامىأأأأأت  همأأأأأا ًدىأأأأأاٌو اإلااقأأأأأغ ال أأأأأامً يأأأأأغوعة ؤن ًأأأأأىفغ بىأأأأأاء

أأغجبِ اإلااقأأغ الخاؾأأ٘ بًأأغوعة جأأىفير بِلأأت حٗلُمُأأت  سأأض  َأأض  الخٗلأأُم الٗأأا ذ ٍو للخمامُأأظ ٍو

جلأأأأى  ٖلأأأأى اؾأأأأخسضا  ؤؾأأأأالُب الأأأأخٗلم اليكأأأأِ اإلامخٗأأأأت والجاطبأأأأت للخمامُأأأأظذ وؤزيأأأأر اإلااقأأأأغ 

أأأت بمأأأا فأأأي طلأأأً الخلىُأأأاث الحضً أأأت ا إلاغجبُأأأت بالبِلأأأت الٗاقأأأغ اإلاأأأغجبِ بمهأأأاصع الأأأخٗلم اإلاخىٖى

بي والحؿًذ   (.357ذ 2013اخمحلُت )الٖؼ

وفُمأأا ًخٗلأأم بمىهجُأأأت البدأأث اٖخأأأضث الضعاؾأأت ٖلأأأى اإلاأأىج الىنأأأفي الخدلُلأأي مٗخمأأأضا 

( مضعؾت 17ٖلى الاؾخبُاهين اللظًً جم بٖضاصَما لهظٍ الغاًتذ ويم مجخم٘ البدث ألانلي )

أأأأان ٖأأأأضص اإلا264يأأأأمذ ) اكأأأأتذ بِىمأأأأا وأ ( 413ٗلمأأأأين فأأأأي َأأأأظٍ اإلاأأأأأضاعؽ )( جلمُأأأأظا مأأأأً طوي ؤلٖا

%( بفلت ؤلاهارذ ؤما ُٖىت الضعاؾأت مأً اإلاٗلمأين فلأض 76%( بفلت الظوىع و )24مٗلماذ م هم )

بي والحؿًذ 65( طوىعذ و)24( مٗلماذ م هم )89يمذ )  (.361ذ 2013( بهار )الٖؼ

 وكأأأأض اهتهأأأأذ الضعاؾأأأأت بلأأأأى حملأأأأت مأأأأً الاؾأأأأخيخاحاث الٗلمُأأأأت ال أأأأي بيأأأأذ ٖلضهأأأأا جىنأأأأُابها

ألاؾاؾأأأأُت ال أأأأأي صٖأأأأأذ بلأأأأى يأأأأأغوعة اؾأأأأأخىماٌ وججهيأأأأز غأأأأأغ  اإلاهأأأأأاصع فأأأأي اإلاأأأأأضاعؽ اإلاكأأأأأمىلت 

به واؾخىماٌ  بمكغٕو اإلاضعؾت نضًلت الُفىلتذ وحُٗين مٗلم لغغفت اإلاهاصع وجإَُله وجضٍع

أأأم اخمحلأأأي إلاكأأأغٕو اإلاضعؾأأأت  حُٗأأأين مغقأأأض احخمأأأا ي. والخإهُأأأض ٖلأأأى يأأأغوعة الخيؿأأأُم بأأأين الفٍغ

اكأأتذ ولجأأان الخٗلأأُم ؤلالؼامأأي ٖلأأى مؿأأخىي  نأأضًلت الُفىلأأت وميؿأأم صمأأج الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

ت ؤلاحغاثُت للمضاعؽ اإلاكمىلت  ٍغ اخمحافٓت لخىخُض الجهىص الغامُت بلى جىفُظ التُِ الخٍُى
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بي والحؿًذ   (.370ذ 2013بمكغٕو اإلاضعؾت نضًلت الُفىلت )الٖؼ

إلاضعسأأأبي بمأأأا ًىاؾأأأب همأأأا صٖأأأذ الضعاؾأأأت بلأأأى يأأأغوعة اؾأأأخىماٌ الخدؿأأأِىاث فأأأي البىأأأاء ا

أم اإلاضعسأبي فأي اإلاأضاعؽ اإلاكأمىلت باإلاكأغٕو الأظي  اكأتذ ويأغوعة جفُٗأل الفٍغ الخمامُظ طوي ؤلٖا

أأت مأأً اإلاٗلمأأين لهأأض  جُبُأأم اإلاٗأأاًير وماقأأغابها وفأأم التُأأأت  ًًأأم مأأضًغ اإلاضعؾأأت ومجمٖى

ين والازخهانأُين بخى ُأف ؤلاقأغا  ؤلاصاعي  تذ وؤزيرا جيلُف اإلاىحهين التربٍى والف أي التربٍى

بي والحؿًذ   (.370ذ 2013ٖلى اإلاضاعؽ نضًلت الُفىلت )الٖؼ

س هظااااااااام دمااااااااج ألاػفااااااااال ذوي الاخخُاحاااااااااث 2112مىصااااااااوز وعااااااااواد ) (3) (، جؼااااااااٍو

ت. اض ألاػفال في طوٍز  الخاصت بمسخلت ٍز

حاء جدضًض مكيلت البدث بىاء ٖلى اإلاماخاث اإلاُضاهُت للمضاعؽ اإلاكمىلت بخجغبت صمج 

اكأأأأأأت فأأأأأأ تذ خُأأأأأأث الخٓأأأأأأذ الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا أأأأأأت الٗغبُأأأأأأت الؿأأأأأأىٍع ي مضًىأأأأأأت خلأأأأأأب فأأأأأأي الجمهىٍع

اكأأأأت فأأأأي اإلاأأأأضاعؽ  الباخ خأأأأان ؤن ؤبأأأأغػ اإلاكأأأأىماث ال أأأأي حٗتأأأأرى ٖملُأأأأت صمأأأأج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

ض  جىفغ الضٖم الماػ ذ وغُاب اإلاخابٗت مً كبأل  ب اليافي ٖو اإلاكمىلت افخلاع اإلاٗلماث للخضٍع

ؤولُأأأأأأاء ؤمأأأأأأىع الخمامُأأأأأأظ فأأأأأأي الخسُأأأأأأُِ والخىفُأأأأأأظ  وػاعة التربُأأأأأأتذ باإليأأأأأأافت بلأأأأأأى ٖأأأأأأض  مكأأأأأأاعهت

ا. م وغيَر  والخلٍى

أأاى  اكأأت فأأي مغخلأأت ٍع وفأأي ؾأأُاق البدأأث ٖأأً مٗأأاًير همىطحُأأت لأأضمج الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

اكتذ اججهذ الضعاؾت إلحغاء ملاعهأت بأين زمازأت ججأاعب لأضمج  فاٌ م٘ ؤكغانهم غير طوي ؤلٖا ألَا

اكأأت فأأي مأأضاعؽ الخٗلأأُم ا لٗأأا ذ وواهأأذ َأأظٍ الخجأأاعب يأأي ججغبأأت بأأىغماصفذ الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

تذ ولهأأأظا حأأأاء الهأأأض  الغثِوأأأبي للضعاؾأأأت ويأأأ٘  وججغبأأأت هِبأأأاٌذ باإليأأأافت بلأأأى الخجغبأأأت الؿأأأىٍع

فأأاٌ فأأي  أأاى ألَا ت بمغخلأأت ٍع غ هٓأأا  الأأضمج لأأظوي الاخخُاحأأاث التانأت فأأي ؾأأىٍع جهأىع لخُأأٍى

اةحخينذ وكأأض جفأإٔغ ٖأأً يأأىء زبرحأأي بأأىغماصف وهِبأأاٌذ بىنأأف َأأاجين الخجأأغبخين ججأأغبخين هأأ

أأأىاصذ  ُأأأت جم لأأأذ بارَأأأضا  الغثِؿأأأُت آلاجُأأأت )مىهأأأىع ٖو الهأأأض  الغثِوأأأبي ؤعبٗأأأت ؤَأأأضا  فٖغ

 (:305ذ 2012

فاٌ. - اى ألَا ت بمغخلت ٍع اكت في ؾىٍع  جدلُل واك٘ هٓا  صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

فاٌ. - اى ألَا اكت في بىغماصف بمغخلت ٍع  جدلُل واك٘ صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا



40 
 

فاٌ.جدلُل وا - اى ألَا اكت في هِباٌ بمغخلت ٍع  ك٘ صمج طوي ؤلٖا

أأاى  - جدلُأأل ملأأاعن لىاكأأ٘ هٓأأا  الأأضمج بأأين زبأأرة وأأل مأأً بأأىغماصف وهِبأأاٌ فأأي مغخلأأت ٍع

فاٌ.  ألَا

خمأاص ٖلأى ؤؾألىب بيأرصاي فأي الضعاؾأاث  ولخدلُم ألاَضا  ال ي ًخل٘ بلضها البدث جم الٖا

ى اإلاىه  الظي ًىُلأم مأً فأغى مبأضجيذ  خًأمً زُأىة الىنأفذ زأم الخدلُألذ اإلالاعهتذ َو ٍو

ىاصذ   (.305ذ 2012فاإلاىاْغة )اإلالابلت(ذ وؤزيرا زُىة اإلالاعهت )مىهىع ٖو

وبٗأأأض ؤن جلأأأض  الضعاؾأأأت قأأأغخا وافُأأأا رهأأأىإ الأأأضمج ومؿأأأىغاجه ألازماكُأأأت والاوؿأأأاهُت 

تذ مً خُث جُىٍع  ت والاكخهاصًتذ جإزظ بخىنُف واك٘ الضمج في ؾىٍع والاحخماُٖت والتربٍى

خيذ وواكٗه الغاًَ )في ؾىت بٖضاص الضعاؾت(ذ ٖلأى مؿأخىي الاهجأاػاث ال أي جأم جدلُلهأا  الخاٍع

والهأأٗىباث ال أأي حٗتريأأهاذ همأأا جلأأض  الضعاؾأأت جىنأأُفا لخجغبأأت وأأل مأأً بأأىغماصف وهِبأأاٌ فأأي 

خي لٗملُأت  َظا التهىمذ وجإزظ صعاؾت ول مً الخجغبخين مداوع ٖضًضة م ها الخُأىع الخأاٍع

جغبأأت بأأظابهاذ وصعاؾأأت الحالأأت ٖلأأى مؿأأخىي ألاَأأضا ذ وبِلأأت الغويأأتذ وكاٖأأاث الأأضمج فأأي وأأل ج

أأأإحي  ملُأأأاث الأأأخٗلم والخٗلأأأُمذ واخمتغحأأأاثذ ٍو اليكأأأاٍذ واإلاٗلأأأينذ واإلاأأأىه  ومأأأىاص الخٗلأأأُمذ ٖو

فأاٌذ ومؿأخىي الغويأتذ  اث ٖضًأضة يأي: ٖلأى مؿأخىي ألَا جدلُل اخمتغحاث ؤًًا ٖلى مؿأخٍى

ىاصذ   (.339 -325ذ 2012واخمجخم٘ اخمحلي )مىهىع ٖو

ومً زماٌ اإلالاعهت واإلاىاػهت بين الخجأغبخين مأً حهأتذ وفأي يأىء الىخأاثج ال أي اهتهأذ بلضهأا 

اكأت فأي  اإلالاعهاث جلض  الضعاؾت جهأىعا إلاأا ًيبػأي ؤن جيأىن ٖلُأه ججغبأت صمأج الخمامُأظ طوي ؤلٖا

فاٌذ وحاء اإلالترح مبىبا بدؿأب اخمحأاوع اإلاٗخمأضة فأي صعاؾأت الخجأغب اى ألَا خين الؿأابلينذ ٍع

ٖلأأأأى مؿأأأأخىي اإلاأأأأضزماث والٗملُأأأأاث واخمتغحأأأأاثذ فُخًأأأأمً الىمأأأأىطج اإلالتأأأأرح ألاَأأأأضا  ال أأأأي 

أأأأاىذ وكاٖأأأأاث اليكأأأأاٍ وويأأأأ٘ اإلاٗلمأأأأين واإلاأأأأىه  ومأأأأىاص  ًخىزاَأأأأا بغهأأأأامج الأأأأضمجذ وبِلأأأأت الٍغ

ىاصذ  ملُاث الخٗلم واخمتغحاث )مىهىع ٖو  (.339 -325ذ 2012الخٗلُم ٖو

الأأضمج ًخًأأمً الاكتأأراح يأأغوعة جدضًأأض ؤَأأضا  ٖملُأأت فٗلأأى مؿأأخىي مأأضزماث ٖملُأأت 

فأأأأأاٌ لللأأأأأغاءة والىخابأأأأأت بمأأأأأأا ًىاؾأأأأأب بمياهأأأأأابهم وكأأأأأأضعابهم  الأأأأأضمج اإلاخم لأأأأأت بتهُلأأأأأت حمُأأأأأأ٘ ألَا

باإليأأأأافت بلأأأأى مأأأأا ًترجأأأأب ٖلأأأأى َأأأأظا الهأأأأض  مأأأأً قأأأأغٍو حٗلُمُأأأأتذ ويأأأأغوعة جدضًأأأأض زهأأأأاثو 

بهم بمأأأأأا اإلاخٗلمأأأأأين واخخُاحأأأأأابهم ومغاٖأأأأأاث الفأأأأأغوق بُأأأأأ همذ وبهُلأأأأأت اإلاٗلمأأأأأي ن وتٖأأأأأضاصَم جأأأأأضٍع
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ـ بالكأأأيل الأأأظي ٌؿأأأاٖض اإلاٗلأأأم وؤولُأأأاء  أأأ٘ مىأأأا   الخأأأضَع ًخىافأأأم مأأأ٘ قأأأغٍو الأأأضمجذ وجَُى

ألامىع في اإلاكأاعهت باجسأاط اللأغاع وجدمأل اإلاؿأاولُاثذ فأي الخسُأُِ والخىفُأظ والخلُأُمذ همأا 

حخماُٖأت ال أي ٌكيا الاكتراح يغوعة الاَخما  بارؾغة واخمجخم٘ اخمحليذ وصفٗهم للمكأاعهت الا 

ىاصذ   (.350ذ 2012حؿاَم في هجاح ججغبت الضمج )مىهىع ٖو

لأأى مؿأأخىي الٗملُأأاث ًخًأأمً الاكتأأراح يأأغوعة ويأأىح ؤلاحأأغاءاث الٗملُأأت وجدضًأأض  ٖو

٘ الهماخُاث بالكيل الظي ًجٗل ٖملُت الضمج ٖملُت مخياملتذ باإليافت  اإلاؿاولُاث وجىَػ

خٗلُمُأأت ال أأي جىاؾأأب الخمامُأأظ وأأل مأأ هم بدؿأأب بلأأى يأأغوعة اؾأأخسضا  الخلاهأأاث والىؾأأاثل ال

أأىاصذ  اكأأت )مىهأأىع ٖو اإلاهأأاعاث واللأأضعاث ال أأي جيأأٍز ٖأأً ؤكغاهأأهذ بمأأا فأأي طلأأً الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

 (.350ذ 2012

ًا  بلى طلً ًخًمً الاكتراح ؤًًا جىيُدا خمتغحاث ٖملُت الأضمج اإلاخىكٗأت ٖلأى  ٍو

لى م لى ألاؾأغة واخمجخمأ٘ مؿخىي الخمامُظ ؤهفؿهم بالضعحت ألاولىذ ٖو ؿخىي بِلت الغويتذ ٖو

ىاصذ   (.350ذ 2012اخمحلي )مىهىع ٖو

عبد الحمُد خكُم واججاَاث معلمي اإلادازض الابخدائُت واإلاخوطاؼت بمكات  (4)

 اإلاكسمت هدو طُاطت الدمج باإلادازض الحكومُت )دزاطت ملترهت(.

ث مٗلمأأأي ب أأأى الباخأأأث صعاؾأأأخه ٖلأأأى زمؿأأأت ؤَأأأضا  ؤؾاؾأأأُت جأأأضوع خأأأٌى مٗغفأأأت اججاَأأأا

اإلاضاعؽ هدى ؾُاؾت الضمج اإلاخبٗت في اإلاملىأت الٗغبُأت الؿأٗىصًتذ وحأاءث ؤَأضا  الضعاؾأت 

 (:192ذ 2009ٖلى الىدى آلاحي )خىُمذ 

  الخٗأأغ  ٖلأأى اججاَأأاث اإلاٗلمأأين باإلاغخلأأت الابخضاثُأأت باإلاأأضاعؽ الحيىمُأأت بمىأأت اإلاىغمأأت

 هدى ٖملُت صمج طوي الاخخُاحاث التانت بمضاعؽ الٗاصًين.

  الخٗأأغ  ٖلأأى اججاَأأاث اإلاٗلمأأين باإلاغخلأأت اإلاخىؾأأُت باإلاأأضاعؽ الحيىمُأأت بمىأأت اإلاىغمأأت

 هدى ٖملُت صمج طوي الاخخُاحاث التانت بمضاعؽ الٗاصًين.

  الخٗأأغ  ٖلأأى اججاَأأاث اإلاٗلمأأين بأأاإلاغخلخين الابخضاثُأأت واإلاخىؾأأُت باإلاأأضاعؽ الحيىمُأأت

بمأأضاعؽ الٗأأاصًين بأأازخما   بمىأأت اإلاىغمأأت هدأأى ٖملُأأت صمأأج طوي الاخخُاحأأاث التانأأت

 هٕى اإلاغخت.

  الخٗأأغ  ٖلأأى مأأضي ازأأخما  اججاَأأاث اإلاٗلمأأين باإلاغخلأأت الابخضاثُأأت باإلاأأضاعؽ الحيىمُأأت
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بمىأأت اإلاىغمأأت هدأأى ٖملُأأت صمأأج طوي الاخخُاحأأاث التانأأت بمأأضاعؽ الٗأأاصًين بيأأل مأأً 

 اإلاضاعؽ ال ي اها صمج وم ُلتها ألازغي ال ي لِـ اها صمج.

  ازأأخما  اججاَأأاث اإلاٗلمأأين باإلاغخلأأت اإلاخىؾأأُت باإلاأأضاعؽ الحيىمُأأت الخٗأأغ  ٖلأأى مأأضي

بمىأأت اإلاىغمأأت هدأأى ٖملُأأت صمأأج طوي الاخخُاحأأاث التانأأت بمأأضاعؽ الٗأأاصًين بيأأل مأأً 

 اإلاضاعؽ ال ي اها صمج وم ُلتها ألازغي ال ي لِـ اها صمج.

 وفأأأأأي مغخلأأأأأت جالُأأأأأأت ؤٖأأأأأض الباخأأأأأث ملُاؾأأأأأأا لضعاؾأأأأأت اججاَأأأأأاث اإلاٗلمأأأأأأين هدأأأأأى اللًأأأأأأاًا

( ٖباعة واهذ اخخماالث 50اإلاخٗللت بالضمجذ الىاعصة في ؤَضا  الضعاؾتذ وكض قمل اإلالُاؽ )

لت لُىأغث )مىافأم بكأضةذ مىافأمذ متأرصصذ مٗتأرىذ مٗتأرى  ؤلاحابت ٖلى ؤي م ها بدؿب ٍَغ

هذ  غيأه ٖلأى ؤؾأاجظة مٗىُأين بمىيأٖى بكضة(ذ وجم اٖخماص اإلالُاؽ بٗض جدىُمأه الٗلمأيذ ٖو

دكاعصؾأىن(  -ٍلأت الاحؿأاق الأضازلي وزباجأه باؾأخسضا  مٗاصلأت )هُأىصعوازخباع نضكه بُغ  ٍع

لت بٖاصة الازخباع )خىُمذ   (ذ 205ذ 2009وبٍُغ

وكض زلهذ الضعاؾت بلى حملأت مأً الىخأاثج ال أي جخٗلأم باججاَأاث اإلاٗلمأين هدأى ججغبأت 

 الضمج في مضاعؽ الخٗلُم الٗا  بمىت اإلاىغمتذ حاءث في ملضمتها:

 ٗلمأأأأي اإلاأأأأضاعؽ الابخضاثُأأأأت الحيىمُأأأأت بمىأأأأت اإلاىغمأأأأت هدأأأأى صمأأأأج طوي واهأأأأذ اججاَأأأأاث م

اكت ؾلبُت وؤكل مً اإلاخىؾِ الٗا ذ وطلً باليؿبت بلى اإلاضاعؽ ال ي فضها صمج طوي  ؤلٖا

اكأأأت اكأأأتذ واإلاأأأضاعؽ ال أأأي لأأأِـ فضهأأأا صمأأأج لأأأظوي ؤلٖا ذ وفؿأأأغ الباخأأأث طلأأأً بخُبُأأأم ؤلٖا

تذ ممأأا حٗلهأأم ًخسأأظون م هأأا مىكفأأا الخجغبأأت كبأأل جإَُأأل اإلاٗلمأأين لهأأظٍ الٗملُأأت مأأً حهأأ

أؼ  ؾلبُاذ هما ؤن ٖض  بقأغاههم فأي اللأغاعاث ال أي َأم مٗىُأىن بدىفُأظَا ٌؿأاَم فأي حٍٗؼ

 (.208ذ 2009مىكفهم الؿلبي )خىُمذ 

  ال خأأٔ الباخأأث وحأأىص فأأغوق بخهأأاثُت صالأأت فأأي اججاَأأاث اإلاٗلمأأين هدأأى ٖملُأأت الأأضمج

ىؾأأِ(ذ وواهأذ الفأأغوق لهأالح مٗلمأأي مخ -ازخلأف بأأازخما  اإلاغخلأت الخٗلُمأأت )ابخأضاجي

ً اإلاٗلمين طابهاذ فاإلاىأا    لت جيٍى غ الباخث َظٍ الفغوق بٍُغ الخٗلُم اإلاخىؾِذ وفؿن

اكأأأأتذ وجسأأأأو  الضعاؾأأأأُت إلاٗلمأأأأي اإلاغخلأأأأت اإلاخىؾأأأأُت واهأأأأذ جخًأأأأمً ملأأأأغعاث جسأأأأو ؤلٖا

ٖملُأأت الأأضمجذ ممأأا حٗأأل اججاَأأابهم هدأأأى ٖملُأأت الأأضمج ؤفًأأل مأأً ؾأأابلضهم )خىأأأُمذ 

 (.209ذ 2009
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  لأأم جٓهأأغ ؤًأأت فأأغوق بخهأأاثُت صالأأت بأأين اججاَأأاث مٗلمأأي اإلاغخلأأت الابخضاثُأأت ال أأي لأأِـ

فضهأا صمأج ملاعهأت مأ٘ اججاَأأاث اإلاٗلمأين فأي اإلاأضاعؽ اإلاخىؾأُت ال أأي لأِـ فضهأا صمأجذ ممأأا 

ًأأأأضٌ ٖلأأأأى ؤن مؿأأأأخىي اإلاغخلأأأأت الخٗلُمُأأأأت لأأأأم ٌؿأأأأهم فأأأأي حغُيأأأأر اججاَأأأأاث اإلاٗلمأأأأين هدأأأأى 

 (.210ذ 2009كًاًا الضمج )خىُمذ 

  لأأأأم جٓهأأأأغ ؤًأأأأت فأأأأغوق بخهأأأأاثُت صالأأأأت بأأأأين اججاَأأأأاث اإلاٗلمأأأأين هدأأأأى الأأأأضمج فأأأأي اإلاأأأأضاعؽ

الابخضاثُأت الضامجأأت واججاَأاث اإلاٗلمأأين فأأي اإلاأضاعؽ الابخضاثُأأت غيأأر الضامجأتذ ممأأا ًأأضٌ 

ٖلى ؤن ججغبت الضمج بدض طابها لم جاص بلى حغُير اججاَاث اإلاٗلمين هدأى ٖملُأت الأضمجذ 

خين )خىُمذ وواهذ الاججاَاث   (.210ذ 2009مخلاعبت بين اخمجمٖى

  همأأأأأا الخأأأأأٔ الباخأأأأأث ؤزيأأأأأراذ ؤهأأأأأه ال جىحأأأأأض فأأأأأغوق بخهأأأأأاثُت صالأأأأأت فأأأأأي اججاَأأأأأاث مٗلمأأأأأي

اكأأأأتاإلاغخلأأأأت اإلاخىؾأأأأُت الضامجأأأأت لأأأأظوي  ٖأأأأً اججاَأأأأاث مٗلمأأأأي اإلاغخلأأأأت اإلاخىؾأأأأُت  ؤلٖا

اكأأتهفؿأأها غيأأر الضامجأأتذ ممأأا ًأأضٌ مأأغة ؤزأأغي ٖلأأى ؤن ججغبأأت صمأأج طوي  بلأأى لأأم جأأاص  ؤلٖا

 (.211ذ 2009حغُير اججاَاث مٗلمي اإلاخىؾُت هدى ٖملُت الضمج )خىُمذ 

أأت مأأً الخىنأأُاث ال أأي جأأضوع يأأغوعة جإَُأأل اإلاٗلمأأين  يخ أأي الباخأأث بلأأى جلأأضًم مجمٖى ٍو

بُأأت للمٗلمأأين مأأً قأأإنها  لأأض صوعاث جضٍع لٗملُأأت الأأضمج كبأأل جُبُأأم ٖملُأأت الأأضمج هفؿأأهذ ٖو

ت اهمذ وتقغ  ان اإلاٗلمين في اللأغاعاث ال أي ًجأضون ؤهفؿأهم مٗىُأين جمىُ هم مً ألاصواع اإلاىَى

 (.211ذ 2009بخُبُلها)خىُمذ 

ؼي واججاَاااث اإلادزطااين فااي الخعلااُم العااام هدااو ئدماااج  (5) عبااد الىاصااس الظااٍو

 ألاػفال غير العادًين في اإلادازض الابخدائُت العادًت في مىؼلت الخلُل.

لخٗغ  ٖلى اججاَاث اإلاٗلمين خضص الباخث زمازت ؤَضا  اؾاؾُت لضعاؾخه جم لذ في ا

أأأأين فأأأأي الخٗلأأأأُم الٗأأأأا  هدأأأأى ؾُاؾأأأأت صمأأأأج الخمامُأأأأظ اإلاٗأأأأاكين فأأأأي الفهأأأأٌى الٗاصًأأأأت فأأأأي  وؤلاصاٍع

اإلاغخلأأأأأأت الابخضاثُأأأأأأت ؤوالذ زأأأأأأم فأأأأأأي جدضًأأأأأأض اإلاخغيأأأأأأأراث ال أأأأأأي ًمىأأأأأأً ؤن حؿأأأأأأهم فأأأأأأي جأأأأأأضُٖم َأأأأأأأظٍ 

الىفوأأأأأبي  الاججاَأأأأاث ؤو حٗأأأأأضًلها زاهُأأأأاذ وؤزيأأأأأرا َأأأأأغح جىنأأأأُاث ٖملُأأأأأت جخٗلأأأأأم بخأأأأىفير الأأأأأضٖم

 (.120ذ 2016لؿُاؾت ؤلاصماج )الؿىٍُيذ 

أأين مأأً  ؤمأا ؤؾأأللت الضعاؾأت فلأأض حأاءث فأأي زمازأت مدأأاوع جخٗلأم بمىكأأف اإلاٗلمأين وؤلاصاٍع

اكتٖملُت الضمجذ وؤه ر  كبىال ؤو عفًا ججاٍ ٖملُت الأضمجذ باإليأافت بلأى اإلاكأىماث ال أي  ؤلٖا
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ذ 2016ىدأأأأى آلاحأأأأي )الؿأأأأىٍُيذ جدأأأأٌى صون ٖملُأأأأت الأأأأضمجذ وحأأأأاءث ؤؾأأأأللت الضعاؾأأأأت ٖلأأأأى ال

121:) 

  فأأاٌ اإلاٗأأاكين وغيأأر الٗأأاصًين أأين فأأي الخٗلأأُم إلصمأأاج ألَا مأأا مأأضي جلبأأل اإلاٗلمأأين وؤلاصاٍع

 بكيل ٖا  صازل اإلاضعؾت الابخضاثُت الٗامت؟

  اكتما  ألاه ر كبىال وألاه ر عفًا ججاٍ بصماحهم في اإلاضاعؽ لضي ؤفغاص الُٗىت؟ ؤلٖا

 فأأأأأاٌ اإلاٗأأأأأاكين فأأأأأي اإلاأأأأأضاعؽ الابخضاثُأأأأأت مأأأأأا ؤبأأأأأغػ اإلاكأأأأأىماث ال أأأأأي ج دأأأأأٌى صون بصمأأأأأاج ألَا

 الٗامت؟

واؾخسض  الباخث لخدلُم ؤَضا  صعاؾخه اإلاىه  اإلاؿحي الظي ٌٗخمض ٖلى اؾخٗغاى 

ألاؾاؽ الىٓغي والضعاؾاث الؿابلت إلاىيٕى صعاؾأخهذ زأم جدضًأض مجخمأ٘ الضعاؾأت اإلاُضاهُأت 

ٍأأأين اإلاٗىُأأأين بمىيأأإٔى الأأأضمجذ وحمأأأ٘ بُاهأأأاث والأأأظي جم أأأل باهخلأأأاء ُٖىأأأت مأأأً اإلاٗلمأأأين وؤلاصاع 

ُيذ  (ذ وكأأض ؤحأأغي 122ذ 2016الضعاؾأأت ٖلأأى ؤؾأأاؽ ؤصاة بد ُأأت ؤٖأأضَا لهأأظا الغأأغى )الؿأأٍى

الباخأأث ٖلأأى ألاصاة مٗأأامماث ال بأأاث والهأأضقذ همأأا َأأى مخٗأأاع  ٖلُأأه فأأي البدأأىر الٗلمُأأتذ 

ألاصاة والضعحأأأأت  وللخدلأأأأم مأأأأً زبأأأأاث ألاصاة كأأأأا  الباخأأأأث بفدأأأأو الاحؿأأأأاق الأأأأضازلي خمجأأأأاالث

لت اٖاصة الازخبأاع ٖلأى  اليلُت بدؿاب مٗامل ؤلفا هغوهبارذ هما كا  الباخث باؾخسضا  ٍَغ

 (.124ذ 2016( مٗلما ومٗلمت )الؿىٍُيذ 35ُٖىت اؾخُماُٖت ميىهت مً )

فين فأأأي  أأأين اإلاأأأْى همأأأا خأأأضص الباخأأأث مجخمأأأ٘ الضعاؾأأأت ألانأأألي بمجمأأإٔى اإلاٗلمأأأين وؤلاصاٍع

أأأت جغبُأأأت حىأأأىب التلُأأألذ والأأأظًً بلأأأ  ٖأأأضصَم اإلاأأأضاعؽ الابخضاثُأأأت  الحيىمُأأأت ال أأأي جدبأأأ٘ مضًٍغ

ين ٖلأأأأى )2015 -2014( مٗلمأأأأا ومٗلمأأأأت فأأأأي بخهأأأأاثُاث الٗأأأأا  الضعاسأأأأبي )3000) ( 119( مأأأأىٖػ

أأت جغبُأأت حىأأىب التلُأألذ فأأي خأأين بلأأ   جأأم الُٗىأأت ) أأينذ 110مضعؾأأت فأأي مضًٍغ ( مٗلمأأين وتصاٍع

أأأأأأا ههأأأأأأفهم مأأأأأً الأأأأأأظوىع وههأأأأأفهم آلازأأأأأأغ مأأأأأأً ( بص36( مٗلمأأأأأتذ و)36( مٗلمأأأأأأاذ و)38مأأأأأ هم ) اٍع

ُيذ  م ٖلى اؾاؽ الُٗىت الُبلُت الٗكىاثُت )الؿٍى  (.122ذ 2016ؤلاهارذ وحاء ازخُاَع

وكأأأأض زلأأأأو الباخأأأأث بلأأأأى حملأأأأت مأأأأً الىخأأأأاثج البد ُأأأأت اإلاؿخسلهأأأأت مأأأأً صعاؾأأأأخهذ وال أأأأي 

ا وفم ؤَضا  الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي:  ًمىً بًجاَػ

  ٌ اإلاخم أأأأل فأأأأي الخٗأأأأغ  ٖلأأأأى اججاَأأأأاث اإلاٗلمأأأأين هدأأأأى ؾُاؾأأأأت  باليؿأأأأبت بلأأأأى الهأأأأض  ألاو

أأأين فأأأي الخٗلأأأُم الٗأأأا   الأأأضمجذ ؤقأأأاعث مُُٗأأأاث الضعاؾأأأت بلأأأى ؤن جلبأأأل اإلاٗلمأأأين وؤلاصاٍع



45 
 

فاٌ اإلاٗاكين وغير اإلاٗاكين صازل اإلاضعؾت واهذ فىق اإلاخىؾِذ وواهأذ مأً  إلصماج ألَا

اكأأتذ ؤبأأغػ الاؾأأخجاباث الأأىاعصة ؤن ؤلاصمأأاج ًللأأل مأأً بخؿأأاؽ ال ُفأأل غيأأر الٗأأاصي باإٖل

فأأأاٌ غيأأأر  ىمأأأي لضًأأأه ٖملُأأأت الخىافأأأم الشتطأأأبيذ فأأأي الىكأأأذ الأأأظي ًماخأأأٔ فُأأأه ؤن ألَا ٍو

فأأأاٌ الٗأأأاصًينذ همأأأا  الٗأأأاصًين ٌؿأأأتهليىن مٗٓأأأم وكأأأذ اإلاٗلأأأمذ ممأأأا ًللأأأل اَخمامأأأه باَر

أأأت فأأأي وأأأل مأأأا ًخٗلأأأم باإلا هأأأاج  ٍغ الخأأأٔ الباخأأأث ؤن ٖملُأأأت الأأأضمج حؿأأأخىحب حغيأأأراث حَى

وؤزيأأأأرا صلأأأأذ هخأأأأاثج الضعاؾأأأأت ٖلأأأأى ؤن ؤلاصمأأأأاج ًأأأأىفغ ْغوفأأأأا ؤفًأأأأل  صازأأأأل الهأأأأفى ذ

فاٌ طوي  اكتللخفاٖل الاحخما ي بين ألَا  (.122ذ 2016وؤكغانهم )الؿىٍُيذ  ؤلٖا

  وباليؿأأبت بلأأأى الدؿأأأاٌئ ال أأأاويذ وحأأأض الباخأأأث ؤن الُلبأأت اإلاأأأاكين خغهُأأأا َأأأم ؤه أأأر كبأأأىال

دت يأٗا  لضي ؤفغاص ُٖىت الضعاؾتذ جلتهم في الترجِب مً خُث  كبٌى الُٗىأت لهأم قأٍغ

أأأأاث الىاضأأأأحتذ زأأأأم يأأأأٗا  الؿأأأأم٘ الأأأأظًً  م كأأأأغاءة اإلاُبٖى البهأأأأغ الأأأأظًً فأأأأي ملأأأأضوَع

ً ٖلأأأأأى  ٌؿأأأأأخُُٗىن الؿأأأأأم٘ بأأأأأإحهؼة زانأأأأأتذ وؤزيأأأأأرا الُلبأأأأأت اإلاٗأأأأأاكين خغهُأأأأأا اللأأأأأاصٍع

اؾخسضا  الىغسبي اإلاخدغنذ وتلى حاهب طلً صلذ هخاثج الضعاؾت هما ٌكير الباخث بلى 

اكت طلً ٖلى ؤن ؤه ر عفًا لٗملُت الضمج َأم الُلبأت الهأمذ زأم اإلاىفأىفين الأظًً  ؤلٖا

فأأأأاٌ اإلاخسلفأأأأين ٖللُأأأأاذ  دت ألَا أأأأاثذ جلأأأأذ طلأأأأً قأأأأٍغ م كأأأأغاءة اإلاُبٖى لأأأأِـ فأأأأي ملأأأأضوَع

يذ   (126ذ 2016واإلاخسلفين ٖللُا بضعحاث زفُفت )الؿَُى

  ال أأأي ؤمأأأا باليؿأأأبت بلأأأى الدؿأأأاٌئ ال الأأأث وألازيأأأرذ فلأأأض وحأأأض الباخأأأث ؤن ؤه أأأر اإلاكأأأىماث

فأاٌ اإلاٗأاكين فأي اإلاأضاعؽ الابخضاثُأت الٗامأت جم لأذ فأي  جدٌى صون هجاح ٖملُت صمأج ألَا

ٖض  هفاًت التضماث الُبُت اإلاؿاٖضة للمٗأاق صازأل اإلاضعؾأتذ زأم ٖأض  جإَُأل اإلاٗلأم 

الٗأأأأاصي للخٗامأأأأل مأأأأ٘ اإلاٗأأأأاق صازأأأأل الهأأأأفذ وجلضهأأأأا فأأأأي الترجِأأأأب ٖأأأأض  جأأأأىفغ ؤلامياهُأأأأاث 

اؾأأأأبت للمٗأأأاق صازأأأأل اإلاضعؾأأأأتذ وؤزيأأأأرا ٖأأأض  مغوهأأأأت اإلاأأأأىه  فأأأأي والىؾأأأاثل الخٗلُمُأأأأت اإلاى

ُيذ   (.127ذ 2016اإلاضعؾت الٗامت )الؿٍى

عباااااد الصااااابوز مىصاااااوز ل والجاااااودة الشااااااملت فاااااي باااااسامج وخااااادماث التربُااااات  (6)

 الخاصت.

بهأأأض  الضعاؾأأأت بلأأأى الخٗأأأغ  ٖلأأأى مؿأأأخىي الجأأأىصة الكأأأاملت فأأأي بأأأغامج التربُأأأت التانأأأت 

لمأأأأأأينذ باإليأأأأأأافت بلأأأأأأى مٗغفأأأأأأت هُفُأأأأأأت بصعاههأأأأأأا مأأأأأأً كبأأأأأأل آبأأأأأأاء طوي وزأأأأأأضمابها همأأأأأأا ًغاَأأأأأأا اإلاٗ

الاخخُاحأأأأأأأاث التانأأأأأأأتذ واؾأأأأأأأخسض  الباخأأأأأأأث اإلاأأأأأأأىه  الىنأأأأأأأفي مأأأأأأأً زأأأأأأأماٌ صعاؾأأأأأأأت مُضاهُأأأأأأأت 
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اكتذ وقأملذ الضعاؾأت مأضاعؽ الخٗلأُم  اؾخُماُٖت آلعاء اإلاٗلمين وآعاء آباء الخمامُظ طوي ؤلٖا

أأأأأاى ويأأأأأمذ ُٖىأأأأأت  ( مأأأأأً اللأأأأأاثمين ٖلأأأأأى 153الضعاؾأأأأأت )الابخأأأأأضاجي واإلاخىؾأأأأأِ فأأأأأي مضًىأأأأأت الٍغ

الٗملُأأأأت الخٗلُمُأأأأت مأأأأأً مٗلمأأأأين ومكأأأأأغفين ومأأأأضًغي بأأأأأغامج ومٗاَأأأأض التربُأأأأأت التانأأأأتذ وكأأأأأض 

أأأأأذ ُٖىأأأأأت الضعاؾأأأأأت بلأأأأأى ) ( مٗلمأأأأأا مأأأأأً اإلاغخلأأأأأت 64( مٗلمأأأأأا مأأأأأً اإلاغخلأأأأأت الابخضاثُأأأأأت و)89جىٖػ

اكأأت اإلاؿأأخفُض316ًًاإلاخىؾأأُتذ و) مأأً البأأرامجذ  ( ولأأي ؤمأأغ مأأً ؤولُأأاء ؤمأأىع الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

أان مأأً َأأاالء ) ( ولأأي ؤمأأغ لخمامُأأظ اإلاغخلأأت 143( ولأأي ؤمأأغ للخمامُأأظ اإلاغخلأأت الابخضاثُأأت و)173ووأ

لأت كهأضًت مأً ) كير الباخث بلى ؤهأه جأم ازخُأاع َأاالء بٍُغ ( بأغامج ومٗاَأض 10اإلاخىؾُتذ َو

 حٗلأأأأأأُم طوي الاخخُاحأأأأأأاث التانأأأأأأت بأأأأأأاإلاغخلخين الابخضاثُأأأأأأت واإلاخىؾأأأأأأُتذ واؾأأأأأأخسض  الباخأأأأأأث

ملُأأاؽ حأأىصة التربُأأت التانأأت همأأا ًغاَأأا اإلاٗلمأأينذ وملُأأاؽ حأأىصة زأأضماث التربُأأت التانأأت 

 (.703ذ 2011هما ًغاَا آلاباء )دمحمذ 

وكض ؤٖض الباخث هما مً اإلالُاؾين اإلاكاع بلضهاذ )ملُاؽ زضماث التربُت التانت همأا 

ذ وجأم بىأاء ٖلأى اإلالُأاؽ ًغاَا اإلاٗلمىن( و )ملُاؽ زضماث التربُت التانت همأا ًغاَأا ألاَأل(

اكأأأأأأتذ  ألاٌو ٖلأأأأأى ؾأأأأأخت مٗأأأأأأاًير ؤؾاؾأأأأأُت يأأأأأأي: ويأأأأأىح ؤَأأأأأأضا  التأأأأأضماث اإلالضمأأأأأأت لأأأأأظوي ؤلٖا

ماكأت  أمذ مهأاصع الأخٗلمذ ٖو ـذ الٗمأل بأغوح الفٍغ اإلاكاعهت في اجسأاط اللأغاعذ الخٗلأُم والخأضَع

ربُأأأت (ذ ؤمأأأا اإلالُأأأاؽ ال أأأاويذ ملُأأأاؽ حأأأىصة زأأأضماث الت715ذ 2011اإلاضعؾأأأت بأأأاخمجخم٘ )دمحمذ 

اكأأأت فلامأأأذ ٖلأأأى ؾأأأخت مٗأأأاًير ؤًًأأأا يأأأي: ؾأأأهىلت  التانأأأتذ همأأأا ًغاَأأأا آبأأأاء الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

الحهأأأأٌى ٖلأأأأى التضمأأأأتذ مماءمأأأأت التضمأأأأتذ الأأأأضٖم اإلاٗلىمأأأأاحيذ اإلاكأأأأاعهت فأأأأي اجسأأأأاط اللأأأأغاعذ 

ذ وؤزيأأأأأرا الٗضالأأأأأت )دمحمذ  (ذ وؤحأأأأأغي الباخأأأأأث مٗأأأأأامماث الهأأأأأضق وال بأأأأأاث 716ذ 2011اللبأأأأأٌى

أأت مأأً الىخأأاثج الهامأأت ال أأي حأأاءث فأأي اإلاخٗأأاع  ٖلضهأأا فأأ ي البدأأىر الٗلمُأأتذ وزلأأو بلأأى مجمٖى

 (:703ذ 2011ملضمتها )دمحمذ 

  اكأأأأأأأأت بأأأأأأأأالجىصة وفأأأأأأأأم اإلالُأأأأأأأأاؽ جدؿأأأأأأأأم زأأأأأأأأضماث التربُأأأأأأأأت التانأأأأأأأأت اإلالضمأأأأأأأأت لأأأأأأأأظوي ؤلٖا

 اإلاؿخسض .

 .جدؿم زضماث التربُت التانت هما ًغاَا آلاباء بالجىصة وفم اإلالُاؽ اإلاٗخمض 

 ُت صالت في حىصة زضماث التربُأت التانأت همأا ًغاَأا اإلاٗلمأين حٗأىص جىحض فغوق بخهاث

اكت.  بلى الخسهو والتبرة وهٕى ؤلٖا
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 .اكت  جىحض فغوق بخهاثُت صالت في حىصة التضماث هما ًغاَا آلاباء حٗىص لىٕى ؤلٖا

  ٘ال جىحض فغوق بخهاثُت صالت في حىصة زضماث التربُت التانأت همأا ًغاَأا اإلاٗلمأين مأ

 غخلت الضعاؾُت )الخٗلُم الابخضاجيذ والخٗلُم اإلاخىؾِ(.ازخما  اإلا

  ٘ال جىحأأض فأأغوق بخهأأاثُت صالأأت فأأي حأأىصة زأأضماث التربُأأت التانأأت همأأا ًغاَأأا آلابأأاء مأأ

 ازخما  اإلاغخلت الضعاؾُت )الخٗلُم الابخضاجيذ والخٗلُم اإلاخىؾِ(.

أأأاع الؼمأأأاوي الأأأظي حأأأغث الض كأأأير الباخأأأث بلأأأى ؤن هخأأأاثج بد أأأت مأأأغجبِ باإَل عاؾأأأت فُأأأهذ َو

ى مدضص بالفهل الضعاسبي ال اوي مأً الٗأا  الضعاسأبي ) (ذ 735ذ 2011( )دمحمذ 2008/ 2007َو

واهخ أأأى الباخأأأث بلأأأى جلأأأضًم حملأأأت مأأأً الخىنأأأُاث ال أأأي ًمىأأأً اًجأأأاػ ؤَمهأأأا ٖلأأأى الىدأأأى آلاحأأأي  

 (:736ذ 2011)دمحمذ 

  ًأأت والخٗلُمُأتذ طلأأ أأت فأي اجسأأاط اللأأغاعاث التربٍى ؤن ليأأل مٗهأأض يأغوعة البٗأأض ٖأأً اإلاغهٍؼ

اكت عوفها التأامذ ممأا ًىحأب يأغوعة  زهىنُتذ هما ؤن ليل فلت مً فلاث طوي ؤلٖا

 اإلاكاعهت في اجساط اللغاعاث.

  والازهأأاثُين الىفؿأأُين والاحخمأأاُٖين ً بُأأت للمأأضًٍغ الخىٓأأُم اإلاؿأأخمغ للأأضوعاث الخضٍع

اكأأتذ وبأأغامج الأأضٖمذ زانأأ ت وؤنهأأم إلمأأضاصَم بالأأضٖم اإلاٗلىمأأاحي اإلاىاؾأأب ٖأأً طوي ؤلٖا

 غير مخسههين بالتربُت التانت.

  ًاكأأأتذ لخمىُأأ هم مأأأ بُأأت للمٗلمأأأين اإلاٗىُأأين بأأظوي ؤلٖا الخىٓأأُم اإلاؿأأخمغ للأأأضوعاث الخضٍع

ت. ت طاث الهلت بالٗملُت الخٗلُمُت والتربٍى مٕا ٖلى اإلاؿخجضاث التربٍى  الَا

 اكأأأتذ بدُأأأث ح كأأأمل جدضًأأأض مٗأأأاًير للُأأأاؽ ؤصاء اإلاٗلمأأأين والٗأأأاملين فأأأي مجأأأاٌ طوي ؤلٖا

مأأأاٌ واإلاهأأأا  الخٗلُمُأأأت وألاوكأأأُت اإلاهأأأاخبت لهأأأاذ ٖلأأأى ؤن ًأأأخم اللُأأأاؽ ؤزىأأأاء ألاصاء  ألٖا

 لخجىب ألازُاء اخمحخملت وجلضًم الخغظًت الغاحٗت في الىكذ اإلاىاؾب.

  ٌاكأأأت مأأأً زأأأما جىمُأأأت زلافأأأت الجأأأىصة صازأأأل مٗاَأأأض وبأأأغامج التربُأأأت اإلاخٗللأأأت بأأأظوي ؤلٖا

ف اه ُت بإَمُت الجىصة والخٍٗغ  ا وبإَمُتها وؤَضافهاالخٖى

 الخعلُب على الدزاطاث الظابلت. (7)

جىُأأأأىي الضعاؾأأأأاث الؿأأأأابلت فأأأأي مجملهأأأأا ٖلأأأأى حهأأأأىص ٖلمُأأأأت واضأأأأحت بهأأأأض  مأأأأً خُأأأأث 

ماخأأٔ انهأأا مبيُأأت فأأي  غ ٖملُأأت جلُأأُم ججأأاعب الأأضمج فأأي الخجأأاعب اخمتخلفأأتذ ٍو الىدُجأأت الأأى جُأأٍى
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ال أي جأم اجساطَأا فٗأما جأاعةذ ؤو مٗٓمها ٖلى جدلُل اججاَاث اإلاٗىُين بٗملُأت هدأى ؤلاحأغاءاث 

اججاَأأاث اإلاٗىُأأين بٗملُأأت الأأضمج هدأأى اإلاىأأخج ال هأأاجي الأأظي جمسًأأذ ٖىأأه الخجغبأأتذ وبسانأأت 

اكأأأأأأأأت ؤهفؿأأأأأأأأهم مأأأأأأأأً خُأأأأأأأأث اهدؿأأأأأأأأااهم للمهأأأأأأأأاعاث الخٗلُمُأأأأأأأأت  مأأأأأأأأا ًخٗلأأأأأأأأم بالخمامُأأأأأأأأظ طوي الٖا

أأأت ال لأأأل فأأأي ٖملُأأأت الأأأضمجذ همأأأا حكأأأمل ٖملُأأأت الخلُأأأُم اًًأأأا  والاحخماُٖأأأت ال أأأي حكأأأيل مغهٍؼ

جدلُأأل اججاَأأاث الأأغؤي هدأأى اإلاىأأخج ال هأأاجي لٗملُأأت الأأضمج مأأً خُأأث حغُيأأر اججاَأأاث الخمامُأأظ 

اكأأأت  اكأأتذ واججاَأأأاث الخمامُأأظ غيأأر طوي الٖا اكأأت هدأأى اكأأغانهم الخمامُأأأظ غيأأر طوي الٖا طوي الٖا

اكت.  هدى اكغانهم الخمامُظ طوي الٖا

الىبيأأر م هأأا ؤزأأظ ًخفاٖأأل مأأ٘  وحكأأير اإلاغاحٗأأت الخدلُلُأأت للضعاؾأأاث الؿأأابلت ؤن اللؿأأم

ميىهاث ٖملُت الضمج ووإنها ب ى مؿخللت ًٖ بًٗهاذ بخدلُل اججاَأاث اإلاٗلمأين هدأى ٖملُأت 

ذ غيأأأر ؤن الًأأأغوعة جىحأأأب صعاؾأأأت َأأأظٍ  الأأأضمج ًمىأأأً ؤن ٌؿأأأهم فأأأي جىيأأأُذ حىاهأأأب اإلاىيأأإٔى

ي الاججاَأأأأاث فأأأأي ؾأأأأُاق اعجباَهأأأأا مأأأأ٘ الٗملُأأأأت فأأأأي مجملهأأأأاذ ولأأأأِـ بىنأأأأفها ميىهأأأأاث فاٖلأأأأت فأأأأ

الٗملُأأأتذ الن الىٓأأأغة الكأأأمىلُت حؿأأأاَم فأأأي مٗغفأأأت الأأأضوع الأأأظي جاصًأأأه اإلاىٓىمأأأت فأأأي جىنأأأُف 

ميىهابها ٖلى َظا الىدى ؤو طانذ  وبالخالي فةن جدلُل الضوع الأظي ًاصًأه الجأؼء مأغجبِ اًًأا 

 باللضعة ٖلى جدلُل الضوع الظي ًاصًه اليل في حكىُل ميىهاجه.

لأأأأى الأأأأغغم مأأأأً الضعاؾأأأأاث الؿأأأأابلت خ اولأأأأذ جدلُأأأأل وأأأأل الٗىامأأأأل اإلاأأأأازغة فأأأأي ٖملُأأأأت ٖو

أأأا  الأأأضمجذ الا ؤنهأأأا لأأأم جأأأإث فأأأي ؾأأأُاق جدلُلأأأي مخيامأأأل للٗملُأأأت بىنأأأفها هٓامأأأا احخماُٖأأأا وجغبٍى

وحٗلُمُا واخضا الا باليؿبت لضعاؾأاث كلُلأت حأضاذ ممأا ًأضٖى بلأى يأغوعة جلُأُم ججغبأت الأضمج 

اث ؤؾاؾأأأُت حكأأأيل مأأأً زأأأماٌ جدلُأأأل اججاَأأأاث اإلاٗىُأأأين ببأأأرامج الأأأضمج هدأأأى زما زأأأت مىيأأأٖى

اث بخدلُأأأأأأل مأأأأأأضزماث الٗملُأأأأأأتذ  البيُأأأأأأت ألاؾاؾأأأأأأُت لٗملُأأأأأأت الأأأأأأضمجذ وجخم أأأأأأل َأأأأأأظٍ اإلاىيأأأأأأٖى

 واحغاءابها الٗملُتذ ومسغحابها ألاؾاؾُت.

ؤما مضزماث ٖملُت الضمج فدكمل ٖىانغ ٖضًأضة جأإحي فأي ملأضمتها التهىنأُاث ال أي 

اكتذ ُت الٖا اكت مً خُث هٖى وقضبهاذ والحالت الىفؿُت الخمامُظ طوي  جميز الخمامُظ طوي الٖا

اكأأأتذ واججاَأأأابهم هدأأأى ٖملُأأأت الأأأضمج بالضعحأأأت ألاولأأأى وجلأأأبلهم لهأأأاذ واججاَأأأابهم الىفؿأأأُت  الٖا

اكأأأأأتذ همأأأأأا حكأأأأأمل مأأأأأضزماث الٗملُأأأأأت اًًأأأأأا اججاَأأأأأاث  هدأأأأأى اكأأأأأغانهم الخمامُأأأأأظ غيأأأأأر طوي الٖا

اكأت هدأى اكأغانهمذ واججاَأاث اإلاٗلمأين والا  اث هفأاءبهم الخمامُظ غير طوي الٖا أينذ ومؿأخٍى صاٍع

وزبأأأأأرابهم الٗملُأأأأأتذ باإليأأأأأافت بلأأأأأى مىكأأأأأف الاَأأأأأل واؾأأأأأخجابتهم لٗملُأأأأأت الأأأأأضمجذ واؾأأأأأخجابذ 
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اخمجخم٘ اخمحلأي وجلبلأه للٗملُأتذ وبهأىعة ٖامأت فأةن مأضزماث ٖملُأت الأضمج جبأضا مأً الخلمُأظ 

 هفؿه وجيخ ي باخمجخم٘ في مجملها.

ؤلاحأأأأغاءاث الٗملُأأأأت ال أأأأي حٗخمأأأأضَا وتلأأأأى حاهأأأأب طلأأأأً جيأأأأخٓم ٖملُأأأأاث الأأأأضمج فأأأأي حملأأأأت 

أأت فأأي ؾأأُاق جُبُلهأأا للخجغبأأتذ وجمخأأض َأأظٍ ؤلاحأأغاءاث مأأً ويأأىح الفلؿأأفت  اإلااؾؿأأاث التربٍى

أت والخىُٓمُأت  ت والغؾالت ال ي جلى  ٖلضهأا ٖملُأت الأضمج بلأى اللأىاهين وؤلاحأغاءاث ؤلاصاٍع والغٍئ

٘ اإلاهأ ت والخٗلُمُت اهض  جىَػ ا  والازخهانأاث بأين اإلاٗىُأين ال ي حٗخمضَا اإلااؾؿاث التربٍى

أت بيأل حهأت مأً الجهأاث  مأاٌ اإلاىَى اث الخيامأل بأين اليكأاَاث وألٖا بخُبُم الضمجذ ومؿأخٍى

اث جُأأأأأىع  غكأأأأهذ ومؿأأأأأخٍى طاث الهأأأألتذ همأأأأأا جهأأأأل ٖملُأأأأأاث الخجغبأأأأأت اًًأأأأا آلُأأأأأاث الٗمأأأأأل َو

اإلاٗىُأأأت الىؾأأأاثل وألاصواث وغغفأأأت اإلاهأأأاصع والخجهيأأأزاث الخلاهُأأأتذ والخإَُأأأل اإلايأأأاوي اإلاضعؾأأأت 

 بالضمج.

مىً عنض مسغحاث ٖملُت الأضمج فأي مٓأاَغ الخغيأر ال أي ًمىأً جلمؿأها فأي اإلاأضزماث  ٍو

م  اكأت اهفؿأهمذ مأً خُأث اججاَأابهم ومكأاَٖغ هفؿهاذ ويأي جبأضؤ اًًأا مأً الخمامُأظ طوي الٖا

هدى ٖملُت الضمج وجلبلهم لهاذ ومً خُث اإلاهاعاث ال أي ًأخم اهدؿأااهاذ ومأً خُأث اججاَأابهم 

اكأأأت هدأأأى الىف ؿأأأُت والاحخماُٖأأأت  هدأأأى اكأأأغانهمذ ومأأأً خُأأأث اججاَأأأاث الخمامُأأأظ غيأأأر طوي الٖا

اث  اكأأأأأأتذ ومأأأأأأً الخغيأأأأأأر اإلامىأأأأأأً فأأأأأأي مىاكأأأأأأف اإلاٗلمأأأأأأين واججاَأأأأأأابهم ومؿأأأأأأخٍى اكأأأأأأغانهم طوي الٖا

هفأأاءابهم ومهأأاعابهمذ ونأأىال بلأأى الخغُيأأر اإلامىأأً فأأي مىاكأأف الاَأأل وؤبىأأاء اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي هدأأى 

 م لهاذ وجفاٖلهم مٗها.ٖملُت الضمج وجلبله

 .
ً
اإلاعااااًير الدولُااات لخلُاااُم ججاااازب دماااج الخالمُااار ذوي ؤلاعاكااات فاااي اإلاااادازض خامظاااا

 العادًت.

اكأأأأت فأأأأي مأأأأضاعؽ الخٗلأأأأُم ألاؾاسأأأأبي  جإزأأأأظ ٖملُأأأأت جلُأأأأُم ججغبأأأأت صمأأأأج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

أأأتذ غيأأأر ؤن وأأل جىحأأأه هٓأأأغي مأأأً الخىحهأأأاث اإلاكأأأاع  أأأت مخىٖى مأأظاَب ٖضًأأأضةذ واججاَأأأاث هٍٓغ

أأأأت ًغجىأأأأؼ ٖلضهأأأأاذ وحكأأأأيل باليؿأأأأبت بلُأأأأه ألاؾأأأأاؽ الخدلُلأأأأي لٗملُأأأأت بلض هأأأأا ٌٗخمأأأأض هلُأأأأت مدىٍع

لأأى الأأغغم مأأً ؤن ٖملُأأاث الخلُأأُم ًمىأأً ؤن جدكأأابه مأأً خُأأث الىدُجأأتذ بال ؤنهأأا  الخلُأأُمذ ٖو

 جسخلف في آلُابها وماقغابها والُغق اإلاٗخمضة فضها.

 ي ًيبػي الٗىصة بلضها للحىم ٖلى وجغجبِ ٖملُت الخلُُم بجملت مً اإلاٗاًير ألاؾاؾُت ال
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الىاكأ٘ ومٗغفأت مأضي احؿأإ الفجأىة ال أأي جفهأله ٖأً الىمأىطج اإلايكأىصذ طلأً ؤن حٗأأضص آلاعاء 

وجباًً الاججاَاث خأٌى مأا ًيبػأي ؤن ًيأىن ًجٗأل مأً الًأغوعة ملحأت لبُأان اإلاٗأاًير ال أي ًأخم 

 الاخخيا  بلضها في فهم الىاك٘ وكًاًاٍ.

( اإلاُٗأأأاع بإهأأأه اإلاؿأأأخىي الىمأأأىط ي اإلاُلأأأىب 2007لفأأأخماويذ وفأأأي َأأأظا الؿأأأُاق ٌٗأأأغ  )ا

أأى بم زلأأت ٖلأأض احخمأأا ي لخإهُأأض الخىكٗأأاث اإلاخفأأم ٖلضهأأا احخماُٖأأا خأأٌى مخُلبأأاث  لأأهصاءذ َو

(ذ وغالبأأأأأأأا مأأأأأأأا ًإزأأأأأأأظ اإلاُٗأأأأأأأاع كُمخأأأأأأأه مأأأأأأأً ؾأأأأأأأأُاكاجه 23ذ 2007ٖمأأأأأأأل اإلااؾؿأأأأأأأت )الفأأأأأأأخماويذ 

اق احخمأأأأا ي مدأأأأأضص ال ٌٗأأأأض هأأأأأظلً الاحخماُٖأأأأت والؼماهُأأأأت اخمتخلفأأأأأتذ فمأأأأا َأأأأأى نأأأأالح فأأأأي ؾأأأأأُ

بالًغوعة في ؾُاق احخما ي آزغذ فخٗلُم اللغت الٗغبُت في صولت ؤحىبُت مأا كأض ٌكأيل مُٗأاعا 

مأأً مٗأأاًير حأأىصة الخٗلأأُم فأأي ؾأأُاق بغهأأامج جأأإَُلي مٗأأينذ ولىىأأه لأأِـ هأأظلً فأأي وأأل البأأرامج 

أأت فأأي اخمجخمأأ ٘ الٗغبأأي ٌكأأيل واخأأضا   الخٗلُمُأأت ألازأأغيذ همأأا ؤن بغهأأامج حٗلأأُم اللغأأت الاهيليًز

 مٗاًير حىصة الخٗلُم ولىىه لِـ هظلً في ول الحاالث.

وليأأأأل مُٗأأأأاع ؤًًأأأأا حملأأأأت مأأأأً اإلااقأأأأغاث ال أأأأي ًغجىأأأأؼ ٖلضهأأأأاذ فلأأأأض ًأأأأخمىً الباخأأأأث مأأأأً 

الحىم ٖلى مُٗاع واخض مً زماٌ ماقغ واخضذ ولىً ألامغ في ؤغلب ألاخىاٌ ًدخأاج بلأى ؤه أر 

  ٖلأأأأأأى ماقأأأأأأغاث ٖضًأأأأأأضةذ الفىأأأأأأغة ال أأأأأأي ًدىاولهأأأأأأاذ مأأأأأأً ماقأأأأأأغذ فمُٗأأأأأأاع حأأأأأأىصة الىخأأأأأأاب ًلأأأأأأى 

واإلاىهجُت اإلاٗخمضة فُهذ والىخاثج ال ي جىنل بلضهاذ باإليافت بلأى ماقأغاث ٖضًأضة ؤزأغيذ وإلاأا 

أأأان للمُٗأأأأاع الىاخأأأأض ماقأأأأغاث ٖضًأأأأضةذ فلأأأأض ٖأأأأغ  كأأأأامىؽ ؤهؿأأأأفىعص اإلااقأأأأغ بإهأأأأه ًاقأأأأغ  وأ

جأأىصة الخٗلأأُم الٗأأالي فأأي الىالًأأاث للشأأبيءذ ؤو ًلفأأذ الىٓأأغ بلُأأهذ همأأا ٌٗغفأأه اإلاغهأأؼ الفُأأضعالي ل

ىُأأأأت بإهأأأأه مأأأأا ًمىأأأأً اؾأأأأخسضامه للخمُيأأأأز بأأأأين الجُأأأأض وغيأأأأر الجُأأأأض فأأأأي الٗملُأأأأت  اإلاخدأأأأضة ألامٍغ

 (.3ذ 2015الخٗلُمُت )عمُذذ 

 معاًير حودة الخعلُم في ؤلاعالن العالمي لحلوق ؤلاوظان: أ.

 ً أأأمان الٗأأأالمي خأأأٌى الخٗلأأأُم فأأأي اللأأأغن الحأأأاصي والٗكأأأٍغ ؤن مٗأأأاًير حأأأىصة حأأأاء فأأأي ؤلٖا

أأأأأأأتذ وجًأأأأأأأم اإلاٗأأأأأأأاًير آلاجُأأأأأأأت: البأأأأأأأرامج  الخٗلأأأأأأأُم حكأأأأأأأمل ميىهأأأأأأأاث الٗملُأأأأأأأت الخٗلُمُأأأأأأأت والتربٍى

الخٗلُمُأأتذ اإلاىأأا   الضعاؾأأُتذ البدأأىر الٗلمُأأتذ الُأأمابذ اإلابأأاوي واإلاغافأأم وألاصواثذ جأأىفير 

الخىمأُِ  التضماث للمجخم٘ اخمحليذ الخٗلُم الظاحي الضازليذ اإلاىار التربىيذ الخىٕى وججىأب

 (.7ذ 2015)عمُذذ 
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غيأأأأأأر ؤن َأأأأأأظٍ اإلاٗأأأأأأاًير حكأأأأأأمل اللُأأأأأأإ الخٗلُمأأأأأأي واإلااؾؿأأأأأأاث الخٗلُمُأأأأأأت صون الىٓأأأأأأغ 

لى الغغم مً طلً  اكت ؤو البرامج الٗاصًتذ ٖو بالًغوعة بلى وىنها مخٗللت ببرامج صمج طوي ؤلٖا

خمأأأأاص ٖلُأأأأه فأأأأي جلُأأأأُم اإلاأأأأضاعؽ الضامجأأأأتذ مأأأأ٘ يأأأأغوعة ألا  زأأأأظ ف أأأأي حكأأأأيل ؤؾاؾأأأأا ًمىأأأأً الٖا

اكأأتذ فأأةطا واهأأذ الًأأغوعة ملحأأت رن جازأأظ البأأرامج الخٗلُمُأأت  خبأأاع مأأا لأأه نأألت بأأظوي ؤلٖا بااٖل

مُٗأأأأاعا ؤؾاؾأأأأُا مأأأأً مٗأأأأاًير حأأأأىصة الخٗلأأأأُمذ فمأأأأً ألاولأأأأى ؤًًأأأأا ؤن جازأأأأظ البأأأأرامج الخٗلُمُأأأأت 

ـذ والبدأأأىر  لأأاٌ ألامأأغ طاجأأأه فأأي اإلاٗأأاًير ألازأأغيذ همىأأا   الخأأضَع اكأأتذ ٍو التانأأت بأأظوي ؤلٖا

بُٗأأت اإلابأأاوي فأأي اإلاضعؾأأتذ باإليأأافت بلأأى الخٗلأأُم الأأظاحيذ واإلاىأأار التربأأىي الٗلمُأأت ذ واإلاغافأأم َو

ا.  وغيَر

 اإلاعاًير العاإلاُت لجودة خدماث التربُت الخاصت. ب.

ًمىأأأأأً جلتأأأأأُو مٗأأأأأاًير حأأأأأىصة زأأأأأضماث التربُأأأأأت التانأأأأأتذ وفأأأأأم اإلاٗأأأأأاًير الضولُأأأأأت همأأأأأا 

بأأأض الأأأغخمً( فأأأي بأأأيذ ٖو أأأت  ًلأأأضمها وأأأل مأأأً )التُُأأأبذ والٖؼ زماهُأأأت مٗأأأاًير ؤؾاؾأأأُت يأأأي: الغٍئ

والغؾأأأأأأأأالتذ ؤلاصاعة والٗأأأأأأأأاملىنذ البِلأأأأأأأأت الخٗلُمُأأأأأأأأتذ الخلُأأأأأأأأُمذ التأأأأأأأأضماث والبأأأأأأأأرامجذ الأأأأأأأأضمج 

بأأأأأض  بأأأأأيذ ٖو والتأأأأأضماث الاهخلالُأأأأأتذ الخلُأأأأأُم الأأأأأظاحي للماؾؿأأأأأت الخٗلُمُأأأأأت )التُُأأأأأبذ والٖؼ

 (.54ذ 2012الغخمًذ 

 ( وجلُُم حودة الخعلُمCITAهموذج طِخا )  ج.

( ماقأأغ مأأً ماقأأغاث الٗملُأأت الخٗلُمُأأتذ والىمأأىطج فأأي 12َأأظا الىمأأىطج ٖلأأى ) ٌٗخمأأض

ؤؾاؾأأأأأه مب أأأأأي ٖلأأأأأى جلُأأأأأُم الٗملُأأأأأت الخٗلُمُأأأأأت فأأأأأي اإلااؾؿأأأأأاث الخٗلُمُأأأأأت ٖامأأأأأت صون الىٓأأأأأغ 

بالًغوعة بلى اإلاضاعؽ الضامجت ؤو غير الضامجتذ وجخأىٕػ ماقأغاث الىمأىطج الاز أي ٖكأغ ٖلأى 

ُت آلاجُت: الؿلُت ت واإلاباصت والغؾالتذ اللُاصة والخىُٓم  اخمحاوع الفٖغ وتصاعة اإلاضعؾتذ الغٍئ

أأأأأتذ اإلاغافأأأأأم اإلاضعؾأأأأأُتذ اإلاأأأأأىاعص  للٗملُأأأأأت الخٗلُمُأأأأأتذ اإلاأأأأأىاعص اإلاالُأأأأأت اإلاؿأأأأأخمغة للٗملُأأأأأت التربٍى

تذ اإلا هأأأأاج الضعاسأأأأبيذ اإلاىخبأأأأت والىؾأأأأاثل الخٗلُمُأأأأتذ التأأأأضماث وألاوكأأأأُت الُمابُأأأأتذ  البكأأأأٍغ

الؿأأأأأأألىن ؤلاوؿأأأأأأأاويذ هٓأأأأأأأا  جلُأأأأأأأُم ألاصاءذ زُأأأأأأأِ وتحأأأأأأأغاءاث البِلأأأأأأأت اإلاضعؾأأأأأأأُت واإلاىاَىأأأأأأأت و 

ىأأأضعج خأأأىالي )166ذ 2011الخدؿأأأين اإلاؿأأأخمغ )ٖأأأىصةذ  ( ماقأأأغ فأأأي َأأأظٍ اإلاٗأأأاًيرذ مأأأ٘ 104(ذ ٍو

ؤلاقاعة بلى همىطج ؾِخا َى همىج اٖخماص اإلااؾؿت الخٗلُمُأت صون الىٓأغ بلأى وىنهأا صامجأت ؤو 

 غير صامجت.
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ت  د.  فُجىبوم:معاًير حودة الخعلُم في هظٍس

( بلأأأأى ؤن اؾأأأأخسضا  اإلاٗأأأأاًير للحىأأأأم ٖلأأأأى حأأأأىصة الخٗلأأأأُم Feigenbumًأأأأظَب فُجىبأأأأى  )

م مأأضي جُأأابم  ٌٗخمأأض ٖلأأى ؤعبٗأأت زُأأىاث ؤؾاؾأأُت يأأي: ويأأ٘ مٗأأاًير حأأىصة الخٗلأأُمذ و جلأأٍى

التضماث الخٗلُمُت اإلاخىفغة م٘ ول مُٗاع مأً اإلاٗأاًيرذ و اجسأاط ؤلاحأغاءاث اإلاىاؾأبت لخدؿأً 

 (:Feigenbum, 1991, 1و الخسُُِ لخدؿين حىصة اإلاٗاًير هفؿها )حىصة الخٗلُمذ 

فأأأةطا مأأأا جأأأم الاجفأأأاق ٖلأأأى اإلاٗأأأاًير ألاؾاؾأأأُت ال أأأي حكأأأيل همأأأاطج لماكخأأأضاء اهأأأا فأأأي جُأأأىٍغ 

الٗملُت الخٗلمُتذ ًهاع بلى جدلُل بيُت الىاكأ٘ الخٗلُمأي فأي يأىء جلأً اإلاٗأاًير لخدضًأض مأضي 

الىاكأأأأ٘ اإلايكأأأأىصذ ومىأأأأه ًأأأأخم الٗمأأأأل بٗأأأأض طلأأأأً ٖلأأأأى  الفجأأأأىة ال أأأأي جفهأأأأل الىاكأأأأ٘ الفٗلأأأأي ٖأأأأً

جدؿأأين الىاكأأ٘ خُأأث جٓهأأغ ممامأأذ التلأألذ ومأأىاًَ اللهأأىعذ همأأا ًمىأأً بٗأأض طلأأً ؤن ًجأأغي 

الٗمأأأل ٖلأأأى جُأأأىٍغ اإلاٗأأأاًير هفؿأأأهاذ لخُأأأىٍغ ٖملُأأأت الخٗلأأأُم وفأأأم همأأأاطج حضًأأأضةذ ؤو حٗأأأضًل 

 اإلاٗاًير اإلاٗخمضة خ ى جهبذ ؤه ر واكُٗت.

ؼاهُامعاًير مجلع ألا  ٌ.  ػفال غير العادًين في بٍس

ُاهُأأأا ٖأأأا  ) فأأأاٌ غيأأأر الٗأأأاصًين فأأأي بٍغ ( مٗأأأاًير زانأأأت لخلأأأضًم 2003ويأأأ٘ مجلأأأـ ألَا

اكتالتضماث الخٗلُمُت والدشتُهُت لظوي  ذ وحاء الضلُل بٗىىان "ماطا ًجب ؤن ٌٗغ  ؤلٖا

أأأذ مٗأأأاًير  وأأأل مٗلأأأم جغبُأأأت زانأأأت: ألازماكُأأأاث واإلاٗأأأاًير إلاٗلمأأأي التربُأأأت التانأأأت"ذ وكأأأض جىٖػ

فاٌ غير الٗاصًين ٖلى ؤعبٗت مداوع  اكتذ ؤو ألَا حىصة التضماث الخٗلُمُت اإلالضمت لظوي ؤلٖا

ؤؾاؾُتذ يي مٗاًير وؤزماكُاث مٗلمي التربُأت التانأتذ ومٗأاًير اإلاماعؾأاث اإلاؿأخسضمت مأً 

ُتذ ومٗأأأأاًير مخٗللأأأأت  كبأأأأل اإلاؿأأأأخفُضًًذ وؤصواث واؾأأأأتراجُجُاث اؾأأأأخسضا  اإلاٗأأأأاًير اإلاىيأأأأٖى

هاعاث اإلاٗغفُت ليل بٖاكتذ ومٗاًير مخٗللت بمؿاٖضي اخمتخهين )الغلُماثذ والهماصيذ باإلا

 (.968ذ 2015

 معاًير الخعلُم الدامج في اطترالُا. و

حٗأأض الخجغبأأت الاؾأأترالُت فأأي الأأضمج واخأأضة مأأً الخجأأاعب ال أأي بىِأأذ ٖلأأى ؤؾأأاؽ ميافدأأت 

اكأأتذ فأأاللىاهين الؿأأاثضة فضهأأا  جدٓأأغ ٖلأأى اإلااؾؿأأاث الخٗلُمُأأت الخمُيأأز الحانأأل بؿأأبب ؤلٖا

الخمُيز يض ؤي هتو ٖلى ؤؾاؽ بٖاكخه الشتهُتذ هما جدٓغ بٖاكت ؤي مً ألاهأتام 

اكتذ وكض جم بىأاء ٖلأى َأظٍ اإلاٗأاًير ٖلأى ؤعبٗأت ؤبٗأاص ؤؾاؾأُت يأيذ مُٗأاع  اإلالغبين بلى طوي ؤلٖا
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غ اإلاىا   الضعاؾُتذ ومُٗأاع صٖأم الُأمابذ ومُٗأاع  الالخداقذ ومُٗاع اإلاكاعهتذ ومُٗاع جٍُى

 (.968ذ 2015اللًاء ٖلى الخدغف )الغلُماثذ والهماصيذ 

 معاًير حودة الخعلُم الدامج لغلُالحي والصمادي. ش.

ؤٖأأض اإلالُأأاؽ وأأل مأأً ؤخمأأض ؾأأالم ٖبأأض الهأأاصي الغلأأُماثذ وحمُأأل مدمأأىص الهأأماصيذ 

رامج وكأأأض حأأأاء اهأأأض  يأأأمان حأأأىصة بأأأغامج الخٗلأأأُم الأأأضامج وفدأأأو صعحأأأت اهُباكهأأأا ٖلأأأى البأأأ

اإلالضمأأأت فأأأي ألاعصنذ وجأأأم بىأأأاء اإلالُأأأاؽ ٖلأأأى حؿأأأٗت ؤبٗأأأاص ؤؾاؾأأأُت يأأأي: الؿُاؾأأأت والخسُأأأُِ 

أأأتذ والخٗأأأاون  اثُأأأتذ والخلُأأأُمذ والبأأأرامج التربٍى الاؾأأأتراجُ يذ وؤلاصاعة والٗأأأاملينذ والبِلأأأت الفيًز

ٗض مأً والخيؿُمذ والتضماث اإلاهىُتذ واإلاماعؾاث اإلاهىُتذ وؤزيرا جلُُم البرهامجذ ووان ليل ب

ُأأأتذ وفأأأي الىكأأأذ الأأأظي بلأأأ  فُأأأه ٖأأأضص  أأأت مأأأً اإلااقأأأغاث واإلااقأأأغاث الفٖغ َأأأظٍ ألابٗأأأاص مجمٖى

ُأت )20اإلااقغاث ؤلاحمالُأت الغثِؿأُت ) ( ماقأغ فغ أي 200( ماقأغاذ بلأ  ٖأضص اإلااقأغاث الفٖغ

 (.975ذ 2015)الغلُماثذ والهماصيذ 

 معاًير دمج الخالمُر الصم لعلي خىفي ح.

ٍ ألاؾاؾأأُت لىجأأاح ٖملُأأت صمأأج الخمامُأأظ الهأأم فأأي اإلاأأضاعؽ ًجأأض ٖلأأي خىفأأي ؤن الكأأغو 

  (:8ذ  2008يي )خىفيذ الٗاصًت جخم ل في ؾخت مخُلباث عثِؿُت 

ٗاث الىاْمأأأت لٗملُأأأت الأأأضمجذ وال أأأي مأأأً قأأأإنها ؤن ججٗأأأل مأأأً ٖملُأأأت  -ؤ  اللأأأىاهين والدكأأأَغ

خمأأأاص ٖلضهأأأاذ وزُأأأاع ؤؾاسأأأبي للماؾؿأأأاث الخٗلُمُأأأتذ ٖلأأأى  الأأأضمج كاٖأأأضة ٖامأأأت ًأأأخم الٖا

ٗاث الىافظةذ واإلاؿىض اللاهىوي.  ؤؾاؽ الؿىض اللاهىوي والدكَغ

اكت بالهم ًدخأاحىن  -ب  فاٌ طوي ؤلٖا اإلاؿخلؼماث اإلاياهُت والخجهيزاث الخلاهُتذ طلً ألَا

بلأأأأأأى جمىأأأأأأين كأأأأأأضعابهم ٖلأأأأأأى الخىانأأأأأأل البهأأأأأأغذ وؾأأأأأأهىلت الخىلأأأأأأل بأأأأأأين ألاحأأأأأأؼاء اخمتخلفأأأأأأت 

أأأأاع جىُٓمأأأأاث مدأأأأضص له  عيأأأأُاث والجأأأأضعان والكأأأأبابًُ للمضعؾأأأأتذ وجىأأأأضعج فأأأأي َأأأأظا الَا

اذ باإليافت بلى اإلاىخبت وغغفت اإلاهاصع.  وؤماهً اللٗب وغيَر

أأأأأغاص مأأأأأً طلأأأأأً جىُُأأأأأف ال لافأأأأأت اإلاضعؾأأأأأُت والبِلأأأأأت  -ج  بٖأأأأأضاص وبهُلأأأأأت الىٓأأأأأا  اإلاضعسأأأأأبيذ ٍو

فأأاٌ الهأأم لٗملُأأت الأأضمج ومكأأاعهتهم فضهأأا  الهأأفُت لٗملُأأت الأأضمجذ طلأأً ؤن جلبأأل ألَا

مذ همأا ؤن كبأٌى الُأماب غيأر الهأم ركأغانهم الهأم ًىحب قٍغ ؤؾاسبي لٗملُأت الأخٗل

 ٌٗض مُلبا ؤؾاؾُا مً مُالب هجاح الٗملُت.
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اكأأأأت الهأأأأمذ ومأأأأً طلأأأأً  -ص  بٖأأأضاص اإلاٗلمأأأأينذ بمأأأأا ًخىافأأأأم مأأأأ٘ ألاويأأأأإ التانأأأأت لأأأأظوي ؤلٖا

دت  بهم ٖلأى هُفُأت الخٗامأل مأ٘ َأظٍ الكأٍغ فأاٌ الهأمذ وجأضٍع ؼ اججاَابهم هدى ألَا حٍٗؼ

اث ٖىض ازخما  ألاويإ الىف بهم ٖلأى مؿأخٍى ؿأُتذ وجأضٍع ؿُت لهم ؤزىاء الٗملُأت الخضَع

فاٌ الهم.  ملبٌى مً لغت ؤلاقاعة ال ي جمى هم مً الخىانل م٘ ألَا

اكأأأأأأأت بالهأأأأأأأم مأأأأأأأً خُأأأأأأأث حٗأأأأأأأضًل اججاَأأأأأأأابهم الىفؿأأأأأأأُت  -ٌ  بهُلأأأأأأأت الخمامُأأأأأأأظ غيأأأأأأأر طوي ؤلٖا

ً ٖلأأأأأى الخفاٖأأأأأل الاًجأأأأأابي مأأأأأ٘  م بالكأأأأأيل الأأأأأظي ًجٗلهأأأأأم كأأأأأاصٍع أأأأأىاَفهم ومكأأأأأاَٖغ ٖو

ً نأأأأضاكاث احخماُٖأأأأت ؤكأأأأغان فأأأأاٌ الهأأأأم مأأأأً جيأأأأٍى ؿأأأأاٖض فأأأأي جمىأأأأين ألَا هم الهأأأأمذ َو

 ججٗلهم ٌكٗغون بإنهم في بِلت مضعؾُت آمىت حؿاٖضَم في ٖملُت الخٗلم.

مىأأأا   الخٗلأأأُمذ طلأأأً ؤن اإلاىأأأا   الخٗلُمُأأأت الخللُضًأأأت كأأأض جدمأأأل فأأأي مًأأأامُ ها بٗأأأٌ  -و 

اكتذ وزانت الهم م همذ مما ًى  حب الٗمل ٖلى حٗأضًل الهٗىباث باليؿبت لظوي ؤلٖا

غ َأأأأأأغق الخٗلأأأأأأُم مأأأأأأً خُأأأأأأث الأأأأأأضعوؽ الهأأأأأأفُتذ  ـ مأأأأأأً حهأأأأأأتذ وجُأأأأأأٍى مىأأأأأأا   الخأأأأأأضَع

 والازخباعاث وغير طلً مً اإلاؿاثل اإلاغجبُت بُغق الخٗلُم ومىا جه.

 ملُاض حودة خدماث التربُت الخاصت لعبد الصبوز مىصوز ل.  غ.

ُأت التانأتذ اعجأبِ ألاٌو ؤٖض ٖبأض الهأبىع مىهأىع دمحم ملُاؾأين لجأىصة زأضماث الترب

بلُأأاؽ حأأىصة زأأضماث التربُأأت همأأا ًغاَأأا اإلاٗلمأأىنذ وازأأخو اإلالُأأاؽ ال أأاوي بجأأىصة زأأضماث 

اكتذ وحاء ول واخض مً اإلالُاؾين مبيُا ٖلى  التربُت التانت هما ًغاَا آباء الخمامُظ طوي ؤلٖا

ذ وجسخلأأأف فأأأي وحأأأٍى ؤزأأأغيذ  ؤمأأأا ملُأأأاؽ اٖخبأأأاعاث مٗأأأاًير مسخلفأأأت وؿأأأبُاذ جخلأأأاعب فأأأي وحأأأٍى

حأأأىصة زأأأضماث التربُأأأت التانأأأت همأأأا ًغاَأأأا اإلاٗلمأأأىن فلأأأض ب أأأي ٖلأأأى ؤؾأأأاؽ اإلاٗأأأاًير الغثِؿأأأُت 

 (:715ذ 2011آلاجُت )دمحمذ 

  أأت واضأأأحت وؤَأأضا  للمضعؾأأت ؤو اإلاٗهأأأض اإلاٗ أأي بخلأأأضًم ويأأىح ألاَأأضا ذ رن وحأأأىص عٍئ

أظٍ التضماث يغوعة ؤؾاؾُتذ وال بض ؤن ًيىن اإلاٗلمىن ٖلى و ي جأا  اهأظٍ ألاَأ ضا  َو

ا. َغ ؿٗىا بلى جدلُلها وجٍُى تذ َو  الغٍئ

  اإلاكاعهت في اجساط اللغاعذ ويي مكأاعهت اإلاٗلمأين ؤهفؿأهم باجسأاط اللأغاعاث طاث الهألت

اكأأأأتذ ومأأأأً  بالتأأأأضماث ال أأأأي ًيبػأأأأي جلأأأأضًمهاذ فأأأأاإلاٗلمىن ٖلأأأأى جىانأأأأل جأأأأا  مأأأأ٘ طوي ؤلٖا

 ٖملهم.الًغوعة ؤن جيىن مكاعهتهم واضحت في اجساط اللغاعاث ال ي جسو 
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  ـ وؤؾأأأالُبهذ كأأأمل َأأأظا اإلاُٗأأأاع يأأأغوعة الخىأأإٔى فأأأي َأأأغق الخأأأضَع ـذ َو الخٗلأأأُم والخأأأضَع

باإليأأافت بلأأى يأأغوعة ازخُأأاع الىؾأأاثل الخٗلُمُأأت اإلاىاؾأأبتذ مأأ٘ وحأأىص جىنأأُف واضأأح 

ـ.  للملغعاث الضعاؾُت والاَخما  بخدؿين ٖملُت الخٗلم والخضَع

 ؼ الٗمل الجما م الىاخضذ وحٍٗؼ غاص بظلً خأغم بصاعة اإلاضعؾأت الٗمل بغوح الفٍغ  يذ ٍو

مأأأأأأأاٌ  أأأأأأأم الىاخأأأأأأأض والخٗأأأأأأأاون فأأأأأأأي جىفُأأأأأأأظ مسخلأأأأأأأف ألٖا ؤو اإلاٗهأأأأأأأض ٖلأأأأأأأى ألاصاء بأأأأأأأغوح الفٍغ

أأأا  َغ أأأت مأأأً ؤحأأأل جدؿأأأُ ها وجٍُى اث طاث الٗماكأأأت بالٗملُأأأت الخٗلُمُأأأت والتربٍى واإلاكأأأغٖو

 وجدؿين هىاجج الخٗلم.

 أأغاص بأأظلً يأأغوعة جأأىفير مهأأاصع الأأخٗلم اإلاخ ٗللأأت بيأأل هأإٔى مأأً ؤهأأىإ مهأأاصع الأأخٗلمذ ٍو

اكتذ م ل الىخب واإلاغاح٘ذ وول ماله نلت باإلالغعاث الضعاؾأُتذ ووحأىص طوي التبأرة  ؤلٖا

ت في الىكذ اإلاىاؾب للمٗلمين اإلاٗىُين.  لخلضًم الاؾدكاعاث الًغوٍع

  ٖماكت اإلاضعؾت باخمجخم٘ذ  ومً زماٌ َظا اإلاُٗاع ًمىً جدلُل مضي اؾأخجابت اإلاضعؾأت

أأاعاث إلاُالأأب واخخُاحأأا أأخم طلأأً مأأً زأأماٌ جىٓأأُم الللأأاءاث والٍؼ ث اخمجخمأأ٘ اخمحلأأيذ ٍو

أأت ربىأأاء اخمجخمأأ٘ اخمحلأأيذ باإليأأافت  ٍى ت وؤلاعقأأاصًت والخٖى وجلأأضًم التأأضماث الاؾدكأأاٍع

 بلى كُاؽ كضعة اإلاضعؾت ٖلى الاؾخفاصة مً زضماث طوي التبرة في اخمجخم٘ اخمحلي

كأأأمل اإلالُأأأاؽ ) أأأذ ٖلأأأى مٗأأأاًيٍر 47َو ( ٖبأأأاعاث 8بكأأأيل مخلأأأاعب فياهأأأذ )( ٖبأأأاعة جىٖػ

( ٖبأأأاعاث للمُٗأأأاع ال أأأاوي )اإلاكأأأاعهت فأأأي اجسأأأاط اللأأأغاع(ذ 7للمُٗأأأاع ألاٌو )ويأأأىح ألاَأأأضا (ذ و)

ـ(ذ و)8و) ( ٖباعاث ؤًًأا للمُٗأاع الغابأ٘ )الٗمأل 8( ٖباعاث للمُٗاع ال الث )الخٗلُم والخضَع

أأأم(ذ و) ( ٖبأأأاعاث ؤًًأأأأا 8وؤزيأأأأرا ) ( ٖبأأأأاعاث للمُٗأأأاع التأأأأامـ )مهأأأاصع الأأأخٗلم(ذ8بأأأغوح الفٍغ

 (.715ذ 2011للمُٗاع الؿاصؽ )ٖماكت اإلاضعؾت باخمجخم٘ اخمحلي( )دمحمذ 

اكأأت  همأأا حأأاء ملُأأاؽ حأأىصة زأأضماث التربُأأت التانأأت همأأا ًغاَأأا آبأأاء الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

ذ ٖلى اخمحاوع آلاجُت )دمحمذ   (:717ذ 2011فلض حاء مبيُا ٖلى ؾخت مٗاًير ؤًًا جىٖػ

  ٌ ت فأأأأي  ؾأأأأهىلت الحهأأأأى ٖلأأأأى التضمأأأأتذ وفضهأأأأا ًأأأأخم الخٗأأأأغ  ٖلأأأأى مأأأأضي الؿأأأأهىلت والؿأأأأٖغ

أأأضَا اإلاؿأأأخفُضونذ وتمياهُأأأت الحهأأأٌى ٖلضهأأأا فأأأي الىكأأأذ  الحهأأأٌى ٖلأأأى التضمأأأت ال أأأي ًٍغ

 اإلاىاؾبذ ومضي كغاها مً ميان بكامت الفغص.

  أأأأغاص بأأأأظلً مٗغفأأأأت مأأأأضي جىأأأإٔى التأأأأضماث ال أأأأي ًأأأأخم جلأأأأضًمهاذ مأأأأضي مماءمأأأأت التضمأأأأتذ ٍو
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٘ اإلاؿخفُضًً مً ؤفغاص اخمجخم٘ اخمحلي وتقباٖها لحاحابهمذ وفٗالُتهأا ومضي جىافلها م

اكت.  في جدؿين ؾلىهُاث الخمامُظ طوي ؤلٖا

  الأأأضٖم اإلاٗلىمأأأاحيذ واإلالهأأأىص بأأأظلً مٗغفأأأت مأأأا جأأأىفٍغ اإلاضعؾأأأت مأأأً مٗلىمأأأاث بعقأأأاصًت

بُأأأأأأت ًأأأأأأخم جلأأأأأأضًمها للمؿأأأأأأخفُضًً مأأأأأأً زأأأأأأماٌ جىٓأأأأأأُم الللأأأأأأاءاث  أأأأأأت وبأأأأأأغامج جضٍع ٍى وجٖى

ا.واخمحايغ   اث وجىفير الىخب ومهاصع الخٗلُم وغيَر

  اإلاكأأأأاعهت فأأأأي اجسأأأأاط اللأأأأغاعذ طلأأأأً ؤن مكأأأأاعهت ؤولُأأأأاء الخمامُأأأأظ فأأأأي ٖملُأأأأت جلُأأأأُم خالأأأأت

ؤبىائهم وحشتُهها يغوعة اؾاؾُت مً يغوعاث حأىصة التضمأتذ ويأي مهمأت فأي اكتأراح 

غ التأأأأأضماث اإلا أأأأأت الفغصًأأأأأتذ وفأأأأأي اجسأأأأأاط اللأأأأأغاعاث اإلاخٗللأأأأأت بخُأأأأأٍى لضمأأأأأت التُأأأأأت التربٍى

 لهبىاء وجدؿُ ها.

  أأغاص بأأظلً مٗغفأأت مأأضي جلبأأل اخمجخمأأ٘ لتأأضماث التربُأأت التانأأت فأأي يأأىء مأأا ذ ٍو اللبأأٌى

 جىفٍغ اإلاضعؾت ربىائهمذ وكضعبها ٖلى جدلُم جىكٗابهم لُبُٗت َظٍ التضماث.

  الٗضالأأأأأأتذ وجخم أأأأأأل فأأأأأأي كأأأأأأضعة اإلاضعؾأأأأأأت ٖلأأأأأأى بجاخأأأأأأت فأأأأأأغم مخيافلأأأأأأت للجمُأأأأأأ٘ ؾأأأأأأىاء فأأأأأأي

اكأأأأأتذ ؤو فأأأأأي جلأأأأأضًم زأأأأأضماث التربُأأأأأت ؤلاحأأأأأغاءاث اإلاخبٗأأأأأت  ٖىأأأأأض كبأأأأأٌى الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا

 التانت للمداصًً بلضها مً ألابىاء اإلااجلين.

أأذ بلأأى )37وحأأاء َأأظا اإلالُأأاؽ فأأي ) ذ و)6( ٖبأأاعة جىٖػ ( ٖبأأاعاث 7( ٖبأأاعاث للمُٗأأاع ألاٌو

للمُٗأأأأاع ( ٖبأأأأاعاث 6( ٖبأأأأاعاث للمُٗأأأأاع الغابأأأأ٘ذ و)8( للمُٗأأأأاع ال الأأأأثذ و)7للمُٗأأأأاع ال أأأأاويذ و)

 (.718ذ 2011( ٖباعاث للمُٗاع الؿاصؽ )دمحمذ 3التامـذ وؤزيرا )

 أوح  الخلازب والخباعد في عملُت الخلُُم. ي. 

ٖلى الغغم مً حٗضص اججاَاث جلُُم ججاعب الضمج في الضٌو اخمتخلفتذ غير ؤنها حكأترن 

جخم أأأأل بأأأأين بًٗأأأأها فأأأأي حىاهأأأأب ٖضًأأأأضةذ وجسخلأأأأف ٖأأأأً بًٗأأأأها فأأأأي حىاهأأأأب ازأأأأغيذ  وفأأأأي خأأأأين 

ٖىامأأأأأل الخلأأأأأاعب فأأأأأي الاجفأأأأأاق ٖلأأأأأى مدأأأأأاوع ؤؾاؾأأأأأُت فأأأأأي ٖملُأأأأأت الخلُأأأأأُمذ الا ؤنهأأأأأا جسخلأأأأأف فأأأأأي 

التهىنأأأأأأُاث الؼماهُأأأأأأت وتمياهُأأأأأأت اإلاخٗللأأأأأأت بخجأأأأأأاعب الأأأأأأضمجذ واإلاٗىكأأأأأأاث ال أأأأأأي جدأأأأأأٌى صون 

جدلُلهأأأأأأأا وفأأأأأأأم ألاَأأأأأأأضا  ال أأأأأأأي جخُلأأأأأأأ٘ الضهأأأأأأأاذ  وجغنأأأأأأأض مىٓمأأأأأأأت التربُأأأأأأأت وال لافأأأأأأأت والٗلأأأأأأأى  

ث ال أأي جدأأٌى صون جُبُأأم ججأأاعب الأأضمج وحكأأيل جدأأضًاث ؤؾاؾأأُت )الُىوؿأأيى( اَأأم الٗلبأأا

جدأأٌى صون جُبُأأم مٗأأاًير الجأأىصة فأأي الخٗلأأُم  الٗأأا ذ وال أأي جمأأـ ٖملُأأاث الأأضمجذ ومأأً َأأظٍ 
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 (:6ذ 2015الخدضًاث )عمُذذ 

 حؿغب اإلاٗلمين اإلاضعبين 

 .الى افت الٗالُت الخمامُظ في الهفى  الضعاؾُت 

  اكت. ٖض  جىفغ الىخب اإلاضعؾُت لظوي اكت بما ًىاؾب اهىإ الٖا  الٖا

 .اؾخسضا  الٗلاب الجؿضي والىفوبي بدم الخمامُظ 

 .الترهيز ٖلى الخدهُل الضعاسبيذ وتٖاصة الهف الضعاسبي اإلاخىغع 

 .ا ٖلباث حٗلُمُت  الخهىعاث الؿاثضة ًٖ الفغوق الفغصًت واٖخباَع

  ٕاكتذ بدؿب ؤهىا  .اكتؤلٖاهضعة الاصواث والخلاهاث الماػمت لظوي الٖا

سخلأأف اهدكأأاع َأأظٍ الٗلبأأاث بأأين الأأضٌو وججأأاعب الأأضمج ٖلأأى هدأأى هبيأأرذ ففأأي بٗأأٌ  ٍو

أأأأأأت مأأأأأأً الٗلبأأأأأأاثذ بِىمأأأأأأا جدىأأأأأأاكو فأأأأأأي ججأأأأأأاعب ؤزأأأأأأغي جبٗأأأأأأا  الأأأأأأضٌو ًمىأأأأأأً ؤن ججخمأأأأأأ٘ مجمٖى

التهىنُاث اخمجخمُٗت اإلاخٗللت بيل ججغبأتذ وكأض صفٗأذ مٓأاَغ الخبأاًً فأي التهىنأُاث  

لأأأأى الترهيأأأأز ٖلأأأأى حىاهأأأأب صون ؤزأأأأغي فأأأأي ٖملُأأأأت الخلُأأأأُمذ  الاحخماُٖأأأأت وال لافُأأأأت بأأأأين الأأأأضٌو ب

بذ بِىمأأأا جمُأأأل ججأأأاعب  ت والخأأأضٍع فخإزأأأظ ججأأأاعب مدأأأضصة ٖلأأأى بأأأالترهيز ٖلأأأى الىفأأأاءاث البكأأأٍغ

ؤزغي بلى الترهيز ٖلى الجىاهب الخلىُت والاصواث وكض جإزظ ججاعب ؤزغي بالترهيز ٖلى الابٗاص 

 اإلاياهُتذ ؤو ابٗاص ازغي.

فأأي ٖملُأأت الخلُأأُم فغالبأأا مأأا جخم أأل فأأي ميىهأأاث ٖملُأأت الأأضمج هفؿأأها  امأأا ؤوحأأه الخلأأاعب

ا  مخٗضص الابٗاصذ ومً َظٍ ألابٗاص:  ال ي حكيل هٓاما حٗلُمُا وجغبٍى

 عي واللأأاهىوي لٗملُأأت الأأضمجذ طلأأً ؤن َىأأان فغكأأا هبيأأرا بأأين ؤن ًيأأىن  الاؾأأاؽ الدكأأَغ

أأا مكأأغٕو الأأضمج ٖبأأاعة ٖأأً بأأغامج فغصًأأت زانأأت جإزأأظ اهأأا ماؾؿأأاث  حٗلُمُأأت صون غيَر

ىُأا  ا َو تذ وبين ؤن ًيىن مكغٕو الضمج مكغٖو خباعاث احخماُٖت ؤو زلافُت ؤو ججاٍع اٖل

 ملؼما للجهاث اإلاٗىُت بالخٗلُم.

  اكأأأأت ؤهفؿأأأأهم إزأأأأظالتهىنأأأأُاث اإلاخٗللأأأأت بالخمامُأأأأظ طوي الٖا البأأأأاخ ىن فأأأأي ٖملُأأأأت  ٍو

اكت  زهاثوالخلُُم بخدلُل  اكت وؤهىإ الٖا ابهاذ فةطا واهذ الخمامُظ طوي الٖا ومؿخٍى

خبأأاعاث  اث مخٗأضصة فىُأأف جأأخم ٖملُأت الازخُأأاعذ ومأا يأأي الٖا اكأت ٖلأأى ؤهأىإ ومؿأأخٍى الٖا

ُت في ٖملُاث الازخُاعذ وفي ٖملُاث الضمج الماخلت.  اإلاىيٖى
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 ً زأأأأظ البأأأأاخ ىن بخلُأأأأُم الكأأأأغٍو اإلاياهُأأأأت والخلىُأأأأت إالبِلأأأت اإلاضعؾأأأأُت الضامجأأأأتذ وفضهأأأأا

ذ فأأأضمج الخمامُأأأظ طوي لٗملُأأأت الأأأضمج وملأأأضاع ث غيأأأ اكأأأتر اإلاضعؾأأأت لهأأأظٍ الكأأأغٍو  ؤلٖا

الحغهُأأأأت ًىحأأأأب ٖلأأأأى اإلاضعؾأأأأت ؤن جأأأأىفغ الكأأأأغٍو ال أأأأي حؿأأأأاٖض الخمامُأأأأظ اإلاٗىُأأأأين ٖلأأأأى 

الخىلأأأأأأل والحغهأأأأأأت يأأأأأأمً اإلاضعؾأأأأأأتذ باإليأأأأأأافت بلأأأأأأى يأأأأأأغوعة جأأأأأأىفير ألاصواث والخلىُأأأأأأاث  

 الماػمت لظلً. 

 تذ طلأأً ؤن الىجأأاح فأأي ٖملُأأاث الأأضمج ًخُلأأب وحأأىص مهأأاعاث مٗغفُأأت  الىفأأاءاث البكأأٍغ

أأأأان َأأأأأاالء  ملُأأأأأت لأأأأأضي الٗأأأأأاملين اإلاٗىُأأأأأين بالأأأأأضمجذ ؾأأأأأىاء وأ ًذ ؤو  بفلأأأأأتٖو  بفلأأأأأتاإلاأأأأأضًٍغ

اإلاغقأأأضًًذ وخ أأأى الٗأأأاملين الفىُأأأين والٗأأأاملين فأأأي كُأأأإ التأأأضماثذ  بفلأأأتاإلاٗلمأأأينذ ؤو 

ب واخضة مً اإلاٗاًير ألاؾاؾأُت فأي ٖملُأت  ولهظا الؿبب حكيل ٖملُاث الخإَُل والخضٍع

 بدىمُت َظا اخمجاٌ. جإزظالخجغبت بٗضا افًل ٖىضما  وجإزظلخلُُم ا

  اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي لٗملُأأت الأأضمجذ وحٗأأض واخأأضة مأأً مٗأأاًير الخلُأأُمذ ؤمأأا جدملأأه

مأأأأأأً صاللأأأأأأت جفُأأأأأأض باعجبأأأأأأاٍ الخجغبأأأأأأت بأأأأأأاخمجخم٘ذ وملأأأأأأضاع هجاخهأأأأأأا وجدلُلهأأأأأأا ألاَأأأأأأضا  

اٖلأأأأأأه مٗهأأأأأأاذ وجلضًمأأأأأأه الكأأأأأأغٍو اإلاخىزأأأأأأاة م هأأأأأأاذ الؾأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأ٘ الخجغبأأأأأأت حٗ أأأأأأي جف

اث  اإلاُلىبأأأأتذ بِىمأأأأا ٌٗأأأأض ٖأأأأض  اجفاٖأأأألذ ؤو الاؾأأأأخجابت الؿأأأألبُت ٖلأأأأى اهسفأأأأاى مؿأأأأخٍى

 الىجاح ويغوعة الخىحه هدى جدؿين الٗماكت م٘ اخمجخم٘.

   أغاص مأً طلأً الخٗأغ  ٖلأى ملأضاع جدلأم ألاَأضا جلُُم الخجغبت مً خُأث الىدُجأتذ ٍو

ملُأأأتذ همأأأا َأأأى مٗأأأغو ذ لِؿأأأذ َأأأضفا بدأأأض طاجأأأهذ ال أأي جخُلأأأ٘ بلضهأأأا ججغبأأأت الأأأضمجذ فالٗ

اكأأأأت  بهمأأأأا يأأأأي وؾأأأأُلت لخدلُأأأأم ؤَأأأأضا  اوؿأأأأاهُت واحخماُٖأأأأت جخٗلأأأأم بالخمامُأأأأظ طوي الٖا

اهفؿأأأهمذ والؿأأأااٌ الأأأظي ٌكأأأيل مدأأأىع الخلُأأأُم ًىمأأأً فأأأي مأأأضي الخدؿأأأً اإلالمأأأىؽ فأأأي 

ت. اث اإلاٗغفُت والاحخماُٖت والتربٍى اكت ٖلى اإلاؿخٍى  خُاة الخلمُظ طي الٖا

لأى الأأغغم مأً وحأأىص مٗأأاًير جفهأُلُت ؤزأأغي فأأي بٗأٌ همأأاطج الخلُأأُمذ غيأر ؤنهأأا جأأضوع  ٖو

في مجملها خٌى اخمحاوع الؿابلتذ وال جسأغج ٖأً مًأمىنهاذ وحٗأض َأظٍ اخمحأاوع بم ابأت الابٗأاص 

اكأأأأأأأت فأأأأأأأي مأأأأأأأضاعؽ الخٗلأأأأأأأُم الاؾاسأأأأأأأبي فأأأأأأأي  ألاؾاؾأأأأأأأُت لخلُأأأأأأأُم ججغبأأأأأأأت صمأأأأأأأج الخمامُأأأأأأأظ طوي الٖا

ت. ت الٗغبُت الؿىٍع  الجمهىٍع
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 .
ً
ااات العسبُااات  معااااًير طادطاااا جلُاااُم ججسبااات دماااج الخالمُااار ذوي ؤلاعاكااات فاااي الجمهوٍز

ت.  الظوٍز

ًماخأأأأٔ ؤن مٗأأأأأاًير الأأأأأضمج جسخلأأأأأف بأأأأأين الخجأأأأأاعب اخمجخمُٗأأأأأت بأأأأأازخما  التهىنأأأأأُاث 

أأأأأت هبيأأأأأرة مأأأأأً  لأأأأأى الأأأأأغغم مأأأأأً طلأأأأأً جىحأأأأأض مجمٖى ال لافُأأأأأت والاحخماُٖأأأأأت لهأأأأأظٍ الخجأأأأأاعبذ ٖو

اًيرذ وتن وأأان بًٗأأها ًمُأأل بلأأى الترهيأأز ٖلأأى حاهأأب مٗأأين مأأً اللىاؾأأم اإلاكأأترهت بأأين َأأظٍ اإلاٗأأ

حىاهأأب ٖملُأأت الخلُأأأُمذ بال ؤن ججأأاعب ؤزأأأغي جمُأأل بلأأى الترهيأأأز ٖلأأى حىاهأأأب ؤزأأغيذ وبهأأأىعة 

ٖامأأأأت ًماخأأأأٔ ؤن ؤغلأأأأب اإلاٗأأأأاًير ال أأأأي ؾأأأأبلذ ؤلاقأأأأاعة بلضهأأأأا بهمأأأأا جإزأأأأظ بخلُأأأأُم ججغبأأأأت الأأأأضمج 

خبأأأأأاع الٗملُأأأأأاث الضازلُأأأأأ ت للأأأأأضمج وزانأأأأأت مأأأأأا ًأأأأأغجبِ م هأأأأأا بالٗملُأأأأأت بأأأأأظابهاذ ؤي جإزأأأأأظ بااٖل

أأأأتذ والكأأأأغٍو اإلاياهُأأأأتذ باإليأأأأافت بلأأأأى مأأأأا ًخٗلأأأأم بٗملُأأأأاث جإَُأأأأل اإلاٗىُأأأأين  الخٗلُمُأأأأت والتربٍى

 بالضمج.

وفي َظا الؿأُاق ًجأض ٖبأض الهأبىع دمحم ؤن جدلُأم الجأىصة الكأاملت فأي زأضماث التربُأت 

لأأأت التانأأأت بهمأأأا جخُلأأأب زمازأأأت ٖىانأأأغ ؤؾاؾأأأُت يأأأي: جهأأأمُم زأأأضما ث مدأأأضصة وجدضًأأأض ٍَغ

ت والخٗلُمُتذ وجلبُت اخخُاحأاث اإلاؿأخفُضًً مأً جلأً  ؤصائهاذ جدؿين هفاءة الٗملُاث ؤلاصاٍع

 (704ذ 2011التضماث )دمحمذ 

لأى الأأغغم مأأً ؤَمُأأت َأأظا الخىحأأه فأي ٖملُأأت الخلُأأُمذ غيأأر ؤن اإلاكأأىماث ال أأي حٗتأأرى  ٖو

ِلأأاث الاحخماُٖأأت الحايأأىت لهأأاذ ؤه أأر هجأأاح ججأأاعب الأأضمج فأأي ؤغلأأب البلأأضان بهمأأا جأأإحي مأأً الب

مأأأً وىنهأأأا مغجبُأأأت بالٗملُأأأت هفؿأأأهاذ فيأأأل مأأأا ًمىأأأً جدلُلأأأه مأأأً جلأأأض  ٖلأأأى مؿأأأخىي هجأأأاح 

ت بطا لأأأم جىأأأً البِلأأأت الاحخماُٖأأأت كأأأاصعة ٖلأأأى اخخأأأىاء  الخجغبأأأت بأأأظابها ًمىأأأً ؤن ًخماشأأأبى بؿأأأٖغ

ذ ومأأا ًخٗلمأأه الُفأأل فأأي بُقخأأه اإلاضعؾأأُت  ٍغ مأأً كأأُم واججاَأأاث الىجأأاح والاؾأأخفاصة مىأأه وجُأأٍى

ت والبِلت الاحخماُٖت ألاوؾأ٘  ت بطا لم ًخفاٖل م٘ البِلت ألاؾٍغ ومكاٖغ ًمىً ؤن ًخغير بؿٖغ

 جفاٖما اًجابُا.

اكت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي حكيل هٓاما  وبظلً فةن ٖملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

اث الى جأاح ٖلأى كأضع جيامأل احخماُٖا مخيأامما ٌؿأهم الخفاٖأل بأين ميىهاجأه فأي جدلُأم مؿأخٍى

ان مأأأأا ًخجلأأأأأى ؤي زلأأأأل فأأأأأي ألاصاء  لأأأأأى كأأأأضع الاعجبأأأأأاٍ بأأأأين ميىهابهأأأأاذ وؾأأأأأٖغ الٗملُأأأأت هفؿأأأأهاذ ٖو

ُفي ري ميىن مً ميىهأاث اإلاىٓمأت فأي جغاحأ٘ ألاصاء لٗىانأغ ؤزأغيذ وفأي جغاحأ٘ مؿأخىي  الْى
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ا مخيامما ًخإزغ بيل م  يىهاجه.ألاصاء بهىعة ٖامتذ فٗملُت الضمج حكيل هٓاما احخماُٖا جغبٍى

جض ول مً )الغلُماث والهماصي( في َظا الهضص ؤن مٗاًير جلُُم ججغبت الأضمج بهمأا  ٍو

أأأأا فأأأأي بأأأأغامج الأأأأضمج  يأأأأي جلأأأأً اإلاىانأأأأفاث والتهأأأأاثو والكأأأأغٍو الٗاإلاُأأأأت ال أأأأي ًيبػأأأأي جىافَغ

اكأأأتذ وال أأأي ٌؿأأأخضٌ ٖلضهأأأا مأأأً زأأأماٌ همأأأىطج اإلاأأأضزماث والٗملُأأأاث  اإلالضمأأأت للخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

خٗللأأت بٗىانأأغ وميىهأأاث بأأغامج الأأضمجذ وال أأي جم لهأأا ألاصاة ال أأي كأأا  البأأاخ ىن واخمتغحأأاث اإلا

ا وتٖضاصَا )الغلُماثذ والهماصيذ  َغ  (..965ذ 2015بخٍُى

اكأت فأي مأضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاؾأُت بىنأفها  مىً جدلُل ٖملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا ٍو

ت جدلُل الىٓم و   فم اإلاٗاًير آلاجُت:ٖملُت احخماُٖت جغبىٍت مخياملت في يىء هٍٓغ

  اكتذ ت والىفؿُت للخمامُظ طوي ؤلٖا جخيىن مضزماث ٖملُت الضمج مً الحالت الًٍٗى

ت اإلاٗىُت بخُبُم الخجغبتذ ومً َبُٗت الكغٍو  ومً مؿخىي هفاءة اإلاىاعص البكٍغ

اإلااصًت والخٗلُمُت للمضعؾتذ ومً الاججاَاث الىفؿُت والاحخماُٖت ال ي جدضص صعحت 

 اخمحلي لخجغبت الضمج وجفاٖله مٗها. جلبل اخمجخم٘

  جخجؿض الٗملُاث ألاؾاؾُت إلاىٓىمت الضمج في َبُٗت الٗماكاث الخىُٓمُت

والاحخماُٖت الغؾمُت وغير الغؾمُت بين ميىهاث الخجغبتذ وجإزظ َظٍ الخفاٖماث 

مؿاعاث ٖضًضةذ م ها ما َى صازلُت ٖلى مؿخىي ول ميىن بظاجهذ وم ها ما َى زاع ي 

 الغوابِ ال ي جلُمها اإلاضعؾت م٘ اخمجخم٘ اخمحلي.ًخٗلم ب

  حٗض هخاثج الخجغبت مً خُث كضعبها ٖلى جدلُم ألاَضا  اإلاخىزاة م ها بم ابت

اخمتغحاث ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج هفؿهاذ فخلُُم ججغبت الضمج مً خُث الىدُجت 

اث الخجغبت ًم ل جدلُما خمتغحتها  ال ي جإحي بدؿب َبُٗت ٖملُاث الخفاٖل بين ميىه

 مً حهتذ وبدؿب َبُٗت مضزماث الخجغبت مً حهت زاهُت.

م ل الكيل عكم ) اكت في مضاعؽ 1ٍو ( جىيُدا لخم ُل ٖملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

الخٗلُم ألاؾاسبي بىنفها ٖملُت احخماُٖت جغبىٍت مخياملتذ وجسً٘ إلاىهجُت جدلُل الىٓمذ 

 ا.مً خُث جإزير اإلاضزماث بلضها واخمتغحاث م ه

وفأأي يأأأىء َأأأظا الخهأأأىع فأأأةن جلُأأأُم الخجغبأأأت فأأأي يأأأىء جفاٖمابهأأأا مأأأ٘ البِلأأأت الاحخماُٖأأأت 

الحايأأىت لهأأا ٌكأأيل اإلاأأضزل ألاوؾأأ٘ لفهأأم مكأأىماث الأأضمج والٗلبأأاث ألاؾاؾأأُت ال أأي جدأأٌى 
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أأأأت الٗغبُأأأأت  صون هجاخأأأأهذ وجإؾِؿأأأأا ٖلأأأأى طلأأأأً حأأأأاء مٗأأأأاًير جلُأأأأُم ججغبأأأأت الأأأأضمج فأأأأي الجمهىٍع

ت مبيُت ٖلى زمؿت م  داوع ؤؾاؾُت حكمل ألابٗاص الغثِؿُت آلاجُت:الؿىٍع

 مٗاًير البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج : ويأىح عؾأالت ذ وحكمل زمؿت ماقغاث جدىاٌو

اؾدُٗاب الٗاملين رَمُت الأضمج ويأغوعاجهذ الأىٓم الًأابُت لٗملُأت الأضمجذ الضمج و 

ت.  وخضة اللُاصة والخىُٓمذ اإلاىار الٗا ذ واإلاىاعص البكٍغ

 
 

 (1كم )الشكل ز 

 ًبين جمثُل عملُت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت في مدازض الخعلُم ألاطاس ي بوصفها 

 هظاما احخماعُا جسبوٍا مخكامال
 

  ُأأت جًأأم: ؤصاء مٗأأاًير ؤصاء الجهأأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأأي والف أأيذ وفضهأأا ؤعبٗأأت ماقأأغاث فٖغ

 اإلاضًغذ وؤصاء اإلاغقضذ وؤصاء مٗلم الهفذ وؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع.

  ُأأت يأأي: مكأأاعهت الُلبأأتذ الخلىُأأاث مٗأأاًير هفأأاءة اإلاضعؾأأتذ وفضهأأا زمؿأأت ماقأأغاث فٖغ

ـذ غغفأأأأأت اإلاهأأأأأاصعذ  أأأأأغق الخأأأأضَع والىؾأأأأاثل اإلاؿأأأأأخسضمت فأأأأي ٖملُأأأأأت الأأأأأضمجذ اإلاىأأأأا   َو

 البِلت اإلااصًت للمضعؾت.

  :مٗأأأاًير اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وطويهأأأم لخجغبأأأت الأأأضمجذ وفضهأأأا ؤعبٗأأأت ماقأأأغاث ؤؾاؾأأأُت يأأأي

اكأأأتذ اؾأأأخجابت ؤَأأأل اؾأأأخجابت الخ اكأأأتذ اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ غيأأأر طوي ؤلٖا مامُأأأظ طوي ؤلٖا

اكتذ اكتذ واؾخجابت اَل الخمامُظ غير طوي ؤلٖا  الخمامُظ طوي ؤلٖا

  مٗأأأأأاًير اؾأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأ٘ذ وفضهأأأأأا ماقأأأأأغاث جخٗلأأأأأم بأأأأأضوع ماؾؿأأأأأاث اخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأيذ

ما .  وؤَالي الحيذ واإلاىٓماث الكٗبُتذ باإليافت بلى وؾاثل ؤلٖا
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  :مٗاًير جلُُم الخجغبت مً خُث الىخاثج اإلاترجبت ٖلضهاذ وفضها زمار ماقغاث ؤؾاؾُت يي

اكأأتذ ومكأأاعهت الخمامُأأظ فأأي اليكأأاَاث اإلاضعؾأأُتذ  الخدؿأأً الخٗلُمأأي للخمامُأأظ طوي ؤلٖا

.ً  وؤزيرا اهدؿاب الخمامُظ إلاهاعاث الخىانل الاحخما ي م٘ آلازٍغ

ت ٖلى َظٍ اإلااقغاث واخمحاوع هما َى مبين في الجضٌو  وحاءث ٖباعاث الاؾخبُان مىٖػ

 (1اإلاغفم عكم )

 (1الجدول زكم )

 ًبين جوشع عبازاث الاطخبُان بدظب املحاوز السئِظُت إلاوطوعاث الخلُُم

عدد اإلاإشساث  املحوز السئِس ي زكم

 الخابعت

 العبازاث ذاث الصلت

 16 5 لٗملُت الضمج ألاؾاؾُتالبيُت  1

 12 4 والخٗلُميؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي  2

 15 5 هفاءة اإلاضعؾت 3

 12 4 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم 4

 6 3 اؾخجابت اخمجخم٘ 5

 9 3 جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت 6

 71 24 املجموع

 .
ً
 مىهجُت الدزاطت والؼسائم اإلاظخخدمت فيهاطابعا

ي لخلُُم حٗخمض الضعاؾت مىهجُت الىنف الخدلُلي الظي ًغاص مىه جلضًم جىنُف ٖلم

اكتؤصاء ججغبت صمج طوي  خمأاص ٖلأى جلُأُم وأل الجهأاث  ؤلٖا فأي مأضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاسأبيذ بااٖل

اإلاٗىُأأت بالخجغبأأت ليأأأل فاٖأأل مكأأاعن فضهأأأاذ وبٗأأض اؾأأدبٗاص جلُأأأُم اإلاكأأاعهين رهفؿأأهم ًهأأأبذ 

 جلُُم ول فاٖل مبيُا ٖلى جلُُم ول اإلاخٗاوهين مٗه إلاا ًاصًه مً صوع في ٖملُت الضمج.

جأأم الخمُيأز بأأين زماهُأأت حهأاث ؤؾاؾأأُت مٗىُأت بٗملُأأت الأأضمج يأي: اإلاأأضًغذ واإلاغقأأضذ  وكأض

اكأأتومٗلأأم الهأأفذ ومٗلأأم غغفأأت اإلاهأأاصعذ والخمامُأأظ طوي  اكأأتذ والخمامُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا ذ ؤلٖا

اث  أأذ مىيأأٖى اكأأتذ بِىمأأا جىٖػ اكأأتذ وولأأي ؤمأأغ الخلمُأأظ غيأأر طي ؤلٖا وولأأي ؤمأأغ الخلمُأأظ طي ؤلٖا

جأأأاٌ حكأأأمل جلُأأأُم الجهأأأاث اإلاٗىُأأأت بٗملُأأأت الأأأضمجذ باإليأأأافت بلأأأى جلُأأأأُم ( م18الخلُأأأُم فأأأي )

اؾأأخجابت الخمامُأأظ وطويهأأم واؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي وجلُأأُم الخجغبأأت مأأً خُأأث الىخأأاثج ال أأي 

بأأأأأأأين الجأأأأأأأضٌو عكأأأأأأأم ) اكأأأأأأأتذ ٍو ( جأأأأأأأىٕػ حهأأأأأأأاث الخلُأأأأأأأُم 2خللتهأأأأأأأا باليؿأأأأأأأبت للخمامُأأأأأأأظ طوي ؤلٖا

اث الخلُُم.  ومىيٖى
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 (2الجدول زكم )

 بين حهاث الخلُُم اإلاعخمدة في الدزاطت وموطوعاث الخلُُم ألاطاطُتً

 موطوعاث الخلُُم حهاث الخلُُم
 اإلاضًغ (1

 اإلاغقض الاحخما ي (2

 مٗلم الهف (3

 مٗلم غغفت اإلاهاصع (4

اكت (5  ولي ؤمغ الخلمُظ طوي ؤلٖا

اكت (6  ولي ؤمغ الخلمُظ غير طوي ؤلٖا

 ويىح عؾالت الضمج وؤبٗاصَا ؤلاوؿاهُت وألازماكُت (1

 جُبُم اللىاهين طاث الهلت بٗملُت الضمج مضي (2

 كُاصة ٖملُت الضمج وجىُٓمها (3

اكت (4  اإلاىار الٗا  باليؿبت للخمامُظ طوي ؤلٖا

ت وجإَُلها (5 ب اإلاىاعص البكٍغ  جضٍع

 جلُُم ؤصاء اإلاضًغ (6

 جلُُم ؤصاء اإلاغقض  (7

 جلُُم ؤصاء مٗلم الهف (8

 جلُُم ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع (9

 جلُُم هفاءة اإلاضعؾت (10

اكتخمامُظ طوي اؾخجابت ال (11  ؤلٖا

اكتجلُُم اؾخجابت الخمامُظ غير طوي  (12  ؤلٖا

اكتجلُُم اؾخجابت ؤؾغ الخمامُظ طوي  (13  ؤلٖا

اكتجلُُم اؾخجابت ؤؾغ الخمامُظ غير طوي  (14  ؤلٖا

 جلُُم اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي (15

جلُُم الخجغبت مً خُث مهاعاث الخىانل اإلاىدؿبت باليؿأبت  (16

اكت. فاٌ طوي ؤلٖا  بلى ألَا

اكأأأأت ٖلأأأأى جلُأأأأُم الخ (17 جغبأأأأت مأأأأً خُأأأأث كأأأأضعة الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

 اإلاكاعهت في اليكاَاث اإلاضعؾُت.

جلُأأأأأُم الخجغبأأأأأت مأأأأأً خُأأأأأث الخدؿأأأأأً فأأأأأي مؿأأأأأخىي الخدهأأأأأُل  (18

اكت  الضعاسبي للخمامُظ طوي ؤلٖا

بن مأأأأأضًغ اإلاضعؾأأأأأتذ وفأأأأأم َأأأأأظا الخهأأأأأىعذ ًلأأأأأض  جلُُمأأأأأه رصاء وأأأأأل مأأأأأً اإلاغقأأأأأض ومٗلأأأأأم 

ىضؾأأُاذ والؾأأخجابت الهأأفذ ومٗلأأم غغفأأت اإلاهأأاصعذ ولىفأأاءة اإلاض عؾأأت حٗلُمُأأا واحخماُٖأأا َو

الخمامُأأظ وطويهأأم وغيأأر طلأأً مأأً ميىهأأاث الخجغبأأتذ وهأأظلً الحأأاٌ باليؿأأبت بلأأى اإلاغقأأض ومٗلأأم 

اكأتذ  ًذ باإليأافت بلأى ولأي ؤمأغ الخلمُأظ طي ؤلٖا الهأف ومٗلأم غغفأت اإلاهأاصع واإلاٗلمأين آلازأٍغ

اكت.  وولي ؤمغ الخلمُظ غير طوي ؤلٖا
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 ت ووطائل حمع البُاهاثأدواث الدزاط أ.

أأأأا ٖلأأأى الىدأأأأى  اٖخمأأأضث الضعاؾأأأأت زأأأمار َأأأأغق ؤؾاؾأأأُت فأأأأي حمأأأ٘ البُاهأأأأاث ًمىأأأً اًجاَػ

 آلاحي:

 الاطخبُان (1)

حؿأأأخسض  الضعاؾأأأت ؤصاة الاؾأأأخبُان لجمأأأ٘ البُاهأأأاث الىمُأأأت فأأأي يأأأىء ؤَأأأضا  الضعاؾأأأت 

ت صمج طوي  اكتألاؾاؾُت اإلاخم لت بخلُُم ججٍغ أت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في  ؤلٖا الجمهىٍع

تذ وجأأأأم بىأأأأاء ألاصاء ٖلأأأأى ؤؾأأأأاؽ جدلُأأأأل مىكأأأأف اإلاٗىُأأأأين بٗملُأأأأت الأأأأضمج مأأأأً  الٗغبُأأأأت الؿأأأأىٍع

اث اإلاكأاع بلضهأا ٖلأأى  أمٕا ٖلأأى آعائهأم فأي اإلاىيأٖى اث الخلُأُم الغثِؿأُتذ مأً زأماٌ الَا مىيأٖى

ؤؾأأأأأاؽ الخأأأأأضعج التماسأأأأأبيذ باإليأأأأأافت بلأأأأأى زُأأأأأاع ًفُأأأأأض بٗأأأأأض  مٗغفأأأأأت اإلابدأأأأأىر فأأأأأي اإلاىيأأأأإٔى 

ى ؤن ًأأأخم اؾأأأدبٗاص َأأأظٍ ؤلاحابأأأت مأأأ٘ مٗأأأاًير الخلُأأأُم فُمأأأا بٗأأأضذ وحأأأاءث مدأأأاوع اإلاضعؾأأأتذ ٖلأأأ

ُأأأت  الاؾأأأخبُان ٖلأأأى ؤؾأأأاؽ اإلاٗأأأاًير ألاؾاؾأأأُت اإلاٗخمأأأضة فأأأي ٖملُأأأت الخلُأأأُمذ واإلااقأأأغاث الفٖغ

 (3الخابٗت لهاذ ويي مبِىت في الجضٌو عكم )

ت التبأراء اإلا ٗىُأين بأضمج وكض زًٗذ ؤصاة الاؾخبُان للخدىُم الٗلمي مً كبل مجمٖى

اكأأأت فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم ألاؾاسأأأبيذ  أأأت التبأأأراء ؤؾأأأاجظة الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا وكأأأض يأأأمذ مجمٖى

أت مأً الٗأاملين فأي  ين في اإلااؾؿاث الخٗلُمُتذ هما جمأذ الاؾأخٗاهت بمجمٖى حامُٗينذ وجغبٍى

مأأً  ألاصاة بخهأأاثُا بحأأغاء ازخبأأاع نأأضقالحلأأل التربأأىي مأأً مأأضًغي مأأضاعؽ ومغقأأضًًذ وجأأم 

( ممأأا ؤُٖأأن 4م مٗامأأل ؤلفاهغوهبأأارذ وحأأاءث هخأأاثج الهأأضق وفأأم الجأأضٌو عكأأم )زأأماٌ جُبُأأ

 ألاصاة مهضاكُت حُضة للٗمل اها.
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 ( 3الجضٌو عكم )

 ًبين جوشع عبازاث الاطخبُان بدظب اإلاإشساث السئِظُت 

 ومداوز الخلُُم اإلاعخمدة في الدزاطت
العبازاث ذاث  اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

 لصلتا

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 3 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 3 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 3 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 3 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  4 جضٍع
 16 مجمٕى الٗباعاث

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 3 إلاضًغؤصاء ا
 3 ؤصاء اإلاغقض

 3 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 3 ؤصاء مٗلم الهف

 12 مجمٕى الٗباعاث

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 3 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 3 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 3 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 3 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُاجإَُل اإلاضعؾت مياهُ  3 ا ٖو
 15 مجمٕى الٗباعاث

4 

 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  3 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  3 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا
اكت  3 اؾخجابت ؤَالي الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  3 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 12 مجمٕى الٗباعاث
 6 اعاثمجمٕى الٗب اؾخجابت اخمجخم٘ 5

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  3 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 3 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 3 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 6 مجمٕى الٗباعاث
 71 مجموع عبازاث الاطخبُان
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 (4الجدول زكم )

 داوز الاطخبُانًبين هخائج جؼبُم معامل ألفاكسوهباخ على م

 املحاوز 
عدد 

 الاطخبُاهاث
 عدد العبازاث

معامل 

 ألفاكسوهباخ

 0.603 16 30 اإلاٗاًير ألاؾاؾُت

 0.738 13 30 ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي والخٗلُمي

 0.731 16 30 هفاءة اإلاضعؾت

 0.804 6 30 اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي

 0.703 10 30 جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت

 0.670 12 30 الخمامُظ وطويهم لخجغبت الضمج اؾخجابت

ت مع الخبراء اإلاعىُين،  (2)  الجلظاث الحواٍز

أأت للأأاءاث وخأأىاعاث ٖلمُأأت مأأ٘ التبأأراء اإلاٗىُأأين بٗملُأأت  اٖخمأأضث الضعاؾأأت ٖلأأى مجمٖى

اث اخمتخلفت اإلاخٗللت بٗملُأت الأضمجذ مأً خُأث  الضمجذ وكض قملذ حلؿاث الحىاع اإلاىيٖى

ٗاث الىاْمت لهاذ غق الخٗامل مٗها في مضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاسأبيذ  الدكَغ ومً خُث آلُابها َو

خمأأأأاص ٖلضهأأأأا فأأأأي بٖأأأأضاص ؤصاة البدأأأأث  وقأأأأيلذ َأأأأظٍ الحأأأأىاعاث اإلاغحُٗأأأأت ألاؾاؾأأأأُت ال أأأأي جأأأأم الٖا

أأاث الخلُأأُم اإلاخٗأأاع  ٖلضهأأا فأأي مجأأاالث التربُأأت  ومٗأأاًير الخلُأأُمذ بٗأأض ؤن جمأأذ مىاككأأت هٍٓغ

اث الحأأأىاع مأأأ٘ التبأأأراء اإلاٗىُأأأين فأأأي جلُأأأُم زُأأأىاث التانأأأتذ همأأأا جمأأأذ الاؾأأأخفاصة مأأأً حلؿأأأ

ب ؤلاحأأأغاءاث ال أأأي ًأأأخم جىفُأأأظَا جبٗأأأاذ وكأأأض ؤزأأأظث َأأأظٍ الجلؿأأأاث  الٗمأأأل ومخابٗخأأأه وجهأأأٍى

 قيل وعقاث الٗمل اخمحضوصة.

ت مع الخالمُر اإلاعىُين بعملُت الدمج. (3)  الجلظاث الحواٍز

ت مً الللا ءاث مأ٘ الخمامُأظ ؤقغفذ َُلت قاون ألاؾغة والؿيان مكيىعة ٖلى مجمٖى

اإلاٗىُأأين بالأأأضمجذ وجأأأم الحأأىاع مٗهأأأم خأأأٌى اإلاكأأىماث ال أأأي حٗتأأأرى ٖملُأأت الأأأضمج واإلاكأأأىماث 

اكأت اإلاىأضمجين فأي مأضاعؽ الخٗلأُم  أاث الخمامُأظ طوي ؤلٖا اإلاترجبت ٖلضهأاذ وقأملذ َأظٍ اخمجمٖى

اكأأأت اإلاىدؿأأأبين ؤؾاؾأأأا بلأأأى اإلاأأأ أأأت الخمامُأأأظ غيأأأر طوي ؤلٖا ضاعؽ ألاؾاسأأأبيذ باإليأأأافت بلأأأى مجمٖى

دت مأأً الخمامُأأظ  أان طلأأً اهأأض  مٗغفأأت اإلاكأأىماث ال أأي حٗتأأرى وأأل قأأٍغ الضامجأأت هفؿأأهاذ ووأ

دت ألازأأأغيذ وكأأأض ؤفأأأاصث َأأأظٍ الجلؿأأأاث الضعاؾأأأت مأأأً زأأأماٌ فهأأأم  بكأأيل مؿأأأخلل ٖأأأً الكأأأٍغ

البُاهأاث ال أي جأم الىنأٌى بلضهأأاذ ممأا ؤُٖأن للضعاؾأت بٗأضا هُفُأأا باإليأافت بلأى بٗأضَا الىمأأيذ 
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أأأت هبيأأأرة مأأأً ألافيأأأاع وآلاعاء ال أأأي ؤغىأأأذ وكأأأض قأأأاعن الخمامُأأأظ  اهأأأظٍ الحأأأىاعاث وكأأأضمىا مجمٖى

 الضعاؾت بكيل هبير.

 مجخمع الدزاطت ألاصلي وعُىت الدزاطت. ب. 

ت مأأ٘  أت الٗغبُأأت الؿأىٍع اكأت فأأي الجمهىٍع ًهأل ٖأضص اإلاأأضاعؽ الضامجأت للخمامُأأظ طوي ؤلٖا

ىن بأين ( جلمُظاذ 2028( مضعؾتذ جًم )138( بلى )2019 -2018بضاًت الٗا  الضعاسبي ) ًخىٖػ

اكأأت اخمتخلفأأتذ وإلاأأا وأأان ٖأأضص  أأين والٗلمُأأين اإلاٗىُأأين بالأأضمج فأأي وأأل ؤقأأياٌ ؤلٖا الٗأأاملين ؤلاصاٍع

أأأأأىن بلأأأأأى اإلاأأأأأضًغذ ومٗلأأأأأم غغفأأأأأت اإلاهأأأأأاصعذ واإلاغقأأأأأضذ 6مضعؾأأأأأت َأأأأأى ) خىٖػ وزمازأأأأأت ( ٖأأأأأاملينذ ٍو

وأبي ٖلأى فأةن الٗأضص ؤلاحمأالي للُأاكم ؤلاصاعي  ذمً مٗلمي الهأفى  الضامجأت مٗلمين والخضَع

أأأأ٘ الاؾأأأأخبُاهاث ٖلأأأأى  جأأأأمبأأأأين مأأأأضًغ ومٗلأأأأم ومغقأأأأضذ و  ( ٖأأأأامما828مؿأأأأخىي اخمجمأأأإٔى َأأأأى ) جىَػ

أأأامماذ غيأأأأر ؤن اؾأأأأخجابت مجخمأأأأ٘ البدأأأأث حأأأأاءث مخباًىأأأأتذ وواهأأأأذ وؿأأأأب  وأأأأبي وأ الُأأأأاكم الخضَع

مأأأأأأً  %(37) ًم لأأأأأأىن اؾأأأأأأخبُانذ ( 434الخىفُأأأأأأظ مسخلفأأأأأأت بأأأأأأين اخمحافٓأأأأأأاثذ فلأأأأأأض جأأأأأأم حمُأأأأأأ٘ )

%(ذ وفأأأأأي صمكأأأأأم 93عجفٗأأأأأذ وؿأأأأأبت الاؾأأأأأخجابت فأأأأأي مدافٓأأأأأت خلأأأأأب بلأأأأأى )اخمجخمأأأأأ٘ ألانأأأأأليذ وا

 (.5في مدافٓت خمو )الجضٌو عكم  %( 1) هدىبِىما جغاحٗذ اليؿبت بلى %(ذ 90)

لأأأت ملهأأأىصة ممأأأً ؤمأأأا باليؿأأأبت لُٗىأأأت ؤولُأأأاء ؤمأأأىع الخمامُأأأظذ  أأأا بٍُغ أأان ازخُاَع فلأأأض وأ

أاهىا فأأي مغاحٗأأت اإلاضعؾأأت زأأماٌ ؤفأأاصوا بمأأىافلتهم ٖلأأى الاؾأأخجابت مأأً ؤولُأأاء الخمامُأأظ الأأظي  وأ

اكأأأأتذ ؤو  الخمامُأأأأأظ غيأأأأأر طوي ؤولُأأأأأاء فتأأأأرة الضعاؾأأأأأتذ ؾأأأأأىاء باليؿأأأأبت رولُأأأأأاء الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا

اكتذ وكض بل  ٖضص مً اؾخجابىا للبدث ) ىا بلى )128ؤلٖا ( ولي ؤمغ الخمامُظ 71( ولي ؤمغذ جىٖػ

اكتذ و) اكت )الج( و 57طوي ؤلٖا  (.5ضٌو عكم لي ؤمغ للخمامُظ غير طوي ؤلٖا
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 (5الجدول زكم )

ت بدظب املحافظاث ت العسبُت الظوٍز  جوشع اإلادازض الدامجت في الجمهوٍز

س ي اإلاشمول بالدزاطت والعُىت التي اطخجابذ  والؼاكم الخدَز

 املحافظاث

عدد 

 اإلادازض

 الدامجت 

الؼاكم 

س يا  لخدَز

والعُىت 

 اإلالسزة

العُىت 

 اإلاظخجُبت

مً الؼاكم 

س ي  الخدَز

اء أولُ

الخالمُر ذوي 

 ؤلاعاكت

أولُاء 

الخالمُر غير 

 ذوي ؤلاعاكت

مجموع 

الحاالث التي 

اطخجابذ 

 للدزاطت
 60 9 8 43 48 8 صمكم

 60 10 10 40 96 16 ٍعف صمكم
 74 5 14 56 60 10 خلب

 31 5 5 21 330 55 خمو
 25 5 6 14 36 6 الماطكُت
ىؽ  74 9 9 56 96 16 ََغ

 18 3 3 12 24 4 خماة
 26 3 6 17 60 10 ٖاصع 

ضاء  53 10 8 35 54 9 الؿٍى
 13 1 2 10 24 4 اللىُُغة
 434 57 71 304 828 138 اخمجمٕى

 مىهجُت اللُاض اإلاعخمدة في الدزاطت. . ج

اكأأأت فأأأي مأأأضاعؽ الخٗلأأأُم جأأأم بىأأأاء ٖملُأأأت اللُأأأاؽ  لخلُأأأُم ججغبأأأت صمأأأج الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

اإلاٗىُأين باالؾأخجابت ٖلأى مفأغصاث الاؾأخبُان ال أي ألاؾاسبي ٖلى مبضؤ الؿألم اإلاخأضعج إلحابأاث 

عاث اإلاغجبُأت جضعحذ مأً الأغفٌ الخأا  بلأى اإلاىافلأت الخامأت بسهأىم وأل ٖبأاعاث ممأً الٗبأا

أأأت والغؾأأأالت اإلاخىزأأأاة مأأأً ٖملُأأأت باإلااقأأأغاث ألاؾاؾأأأُت ذ ففأأأي بَأأأاع جلُأأأُم مأأأضي ويأأأىح الغٍئ

عاث مغجبُأأأأأتذ ومبِىأأأأأت فأأأأأي الأأأأأضمج لأأأأأضي الٗأأأأأاملين فأأأأأي ٖملُأأأأأت الأأأأأضمجذ جمأأأأأذ نأأأأأُاغت زأأأأأمار ٖبأأأأأا

(ذ وحأأاءث الاؾأأخجاباث اخمحخملأأت فأأي زمأأـ فلأأاث يأأي )اإلاىافلأأت الخامأأتذ واإلاىافلأأت 5الجأأضٌو )

خضالُأأأتذ والأأأغفٌ اليؿأأأبيذ والأأأغفٌ اإلاُلأأأم( وواهأأأذ الأأأضعحاث اإلاغافلأأأت لهأأأظٍ  اليؿأأأبُتذ والٖا

 (ذ 1ذ 2ذ 3ذ 4ذ 5الاخخماالث بالترجِب )
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 (6الجدول زكم )

لت جلُُم املحوز  ً ؤلاحاباث املحخملت ػٍس  الواخد مً خالل جوٍش

زكم 
 العبازة

 العبازة
اللبول 
 الخام

(5) 

اللبول 
 اليظبي

(4) 

 الاعخدال
 
(3) 

السفع 
 اليظبي

(2) 

السفص 
 الخام

(1) 

1 
ؤٖخلأأأأض ؤن الٗأأأأاملين فأأأأي بصاعة اإلاضعؾأأأأت 
ًأأضعوىن ألابٗأأاص ؤلاوؿأأاهُت وألازماكُأأت 
لى كىاٖت هبيرة اها.  لٗملُت الضمج ٖو

     

2 

مأأأأأأأأأأأأأً اإلاماخأأأأأأأأأأأأأٔ ؤن مٗلمأأأأأأأأأأأأأي اإلاضعؾأأأأأأأأأأأأأت 
ًأأأأأأأأضعوىن ؤَمُأأأأأأأأت صمأأأأأأأأج الخمامُأأأأأأأأأظ طوي 
اكأأأأأأأأأأأأأأأأأت فأأأأأأأأأأأأأأأأأي الهأأأأأأأأأأأأأأأأأفى  الٗاصًأأأأأأأأأأأأأأأأأت  ؤلٖا

ا َغ ٗملىن ٖلى جٍُى  َو

     

3 

ؤعي ؤن ؤغلأأأأأأأأب الٗأأأأأأأأاملين فأأأأأأأأي اإلاضعؾأأأأأأأأت 
ٌٗخلأأأأأأأأأأضون بأأأأأأأأأأإن صمأأأأأأأأأأج طوي الخمامُأأأأأأأأأأظ 
اكأأأأأأأأأأأت فأأأأأأأأأأأي الخٗلأأأأأأأأأأأُم بأأأأأأأأأأأاث يأأأأأأأأأأأغوعة  ؤلٖا

 احخماُٖت.

     

 3 6 9 12 15 مجموع الدزحاث اإلاخوكع

( ًبين جىٕػ الضعحاث اخمحخملت لإلحاباث ٖلى اإلافغصاث اإلاخٗللت جلُُم مضي 7الجضٌو عكم )

ت والغؾالت اإلاخىزاة مً ٖملُت الضمج لضي الٗاملين  ويىح الغٍئ

 قغاثذ الخلُُم
 طلبُت حدا

(1) 

طلبُت 
 وظبُت

(2) 

 معخدلت
(3) 

 حُدة وظبُا
(4) 

 حُدة حدا
(5) 

 15-14 13-11 9-8 7-5 4-3 الضعحاث اخمحخملت

ً ؤلاحابأأاث همأأا َأأى  واهأأض  حٗأأل اإلالُأأاؽ ماؾؿأأا ٖلأأى صعحأأت مأأً ماثأأت صعحأأت جأأم جأأىٍػ

( اإلاغفأأم بدأأث جهأأبذ صعحأأت الخلُأأُم الؿأألبي الخأأا  نأأفغذ وصعحأأت الخلُأأُم 7مبأأين فأأي الجأأضٌو )

جلُأأُم مؿأأخىي الالتأأزا  بأأاللىاهين م أأاٌ ماثأأت فأأي اإلااثأأتذ ويأأي مُبلأأت ٖلأأى الجُأأضة حأأضا الخامأأت 

 طاث الهلت بٗملُت الضمج لىاثذ اإلاٗخمضة و والىٓم وال
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ً بحاباث ؤفغاص الُٗىت مُبلت ٖلى بحابابهم اإلاغجبُت 8الجضٌو عكم ) لت جىٍػ ( ًبين ٍَغ

 بخُبُم اللىاهين واللىاثذ طاث الهلت بٗملُت الضمج

ؤلاحاباث 
اإلاغجبُت 

بخلُُم مضي 
جُبُم 
اللىاهبن 

واللىاثذ طاث 
 الهلت

 طلبُت حدا
(1) 

طلبُت 
 ُتوظب
(2) 

 معخدلت
(3) 

 حُدة وظبُا
(4) 

 حُدة حدا
(5) 

الخلُُم 
 النهائي

ٖضص 
ؤلاحاباث 
 الفٗلُت

  ×0 

ٖضص 
ؤلاحاباث 
 الفٗلُت

  ×25 

ٖضص 
ؤلاحاباث 
 الفٗلُت 

  ×50 

ٖضص 
ؤلاحاباث 
 الفٗلُت 

 ×75 

ٖضص 
ؤلاحاباث 
الفٗلُت 

×100 

اإلاخىؾِ 
الحؿابي 
 للضعحاث

 430 222 88 83 25 12 ٖضص الحاالث

ٖملُت 
ً  الخىٍػ

0 625 4150 6600 22200 78.08 

وإلاا وان ويىح الغؾالت وألاَأضا  اإلاخىزأاة مأً ٖملُأت الأضمج حأؼء ؤؾاسأبي مأً اإلاٗأاًير 

ألاؾاؾأأُت الٗامأأتذ فلأأض حأأاءث ٖملُأأأت الخلُأأُم للمدأأاوع ألازأأغي ٖلأأأى الأأىجيرة طابهأأاذ همأأا حأأأاء 

لت طابهاذ  ٘ صعحاث الخلُُم ٖلى اإلاؿخىي الٗا  بالٍُغ  (.9ويي مبِىت الجضٌو عكم )جىَػ
 

٘ صعحاث الخلُُم ٖلى اإلاؿخىي الٗا   (9الجضٌو عكم )  ًبين جىَػ

 املحاوز الفسعُت
 طلبُت حدا

(1) 
 طلبُت وظبُت

(2) 
 معخدلت

(3) 
 حُدة وظبُا

(4) 
 حُدة حدا

(5) 

ت والغؾالت  15-14 13-11 9-8 7-5 4-3 ويٕى الغٍئ
 15-14 13-11 9-8 7-5 4-3 جُبُم الىٓم واللىاهين

 15-14 13-11 9-8 7-5 4-3 كُاصة ٖملُت الضمج وجىُٓمها
 15-14 13-11 9-8 7-5 4-3 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت  20-17 16-14 13-11 10-8 7-4 جإَُل اإلاىاعص البكٍغ
 25-22 21-18 17-13 12-9 8-5 املجموع العام
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 للظم الثاويا

 جلُُم ججسبت دمج الخالمُر ذوي الاعاكت

اكع الدزاطت اإلاُداهُت  مً و

 الخلُُم ؤلاحمالي للخجسبت.  أوال.

اكت في مضاعؽ الخٗلُم  ًهل اإلاخىؾِ الٗا  لخلُُم ججغبت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

  حكيل اخمجمٕى الٗا  اخمحخملذ ( صعحت100ملُاؽ ؤكهاٍ )( مً 54.74هدى )بلى   ألاؾاسبي

ٗض الخلُُم مٗخضال وؿبُا.  َو

ِ ازخلف بكيل واضح بين اخمحاوع ألاؾاؾُت لٗملُت الخلُُمذ غير ؤن َظا اإلاخىؾ

هغ ؤفًل مؿخىي لٗملُت الخلُُم في مجاٌ الخلُُم الاصاعيذ خُث بل  مخىؾِ جلُُم  ْو

م  صعحتذ زم جلُم الخجغبت( 71.54) ألاصاء ؤلاصاعي  مً خُث اؾخجابت الخمامُظ وؤؾَغ

جلُُم الخجغبت مً زماٌ البيُت ومً زم  ( صعحت.67.91للخجغبتذ فيان مخىؾِ الخلُُم )

( صعحتذ وفي اإلاىك٘ الغاب٘ مً 61.49ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج ال ي بل  مخىؾِ الخلُُم فضها )

اكت ؤهفؿهمذ  خُث ألاَمُت ْهغ جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت باليؿبت للخمامُظ طوي ؤلٖا

ي بل  مخىؾِ الخلُُم وفي اإلاىك٘ التامـ وان جلُُم الخجغبت مً خُث هفاءة اإلاضعؾت ال 

( 32.00( صعحتذ وؤزيرا جلُُم الخجغبت مً خُث اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي )46.54فضها )

اث الخلُُم )الجضٌو ص ى مً ؤكل مؿخٍى  مماخم( -1-عحتذ َو

ضٌ طلً بهىعة  بلى ؤن ؤبغػ هلاٍ الًٗف في الخجغبت ماػالذ مغجب بخفاٖل  واضحتٍو

ا اخمجخم٘ اخمحلي م٘ الخجغبتذ وؤن ز َؼ ض مً لجهىص لخٍٗؼ لافت الضمج ما ػالذ جدخاج بلى اإلاٍؼ

في الى ي الاحخما يذ ولخىمُت ألاؾاؽ الاحخما ي لٗملُت الضمجذ هما ٌٗض يٗف هفاءة 

يغوعة الاَخما  بهذ فماػالذ هفاءة اإلاضعؾت فُما ًخٗلم مً خُث اإلاضعؾت في اإلاىك٘ ال اهُت 

 ًاَا الى ير مً هلاٍ الًٗف.بالضمج صون اإلاؿخىي اإلاُلىبذ وجدمل في زىا

ؤمأأأأأا جلُأأأأأُم الخجغبأأأأأت بدؿأأأأأب اخمحافٓأأأأأاث اإلاكأأأأأمىلت بالضعاؾأأأأأتذ فأأأأأُماخٔ ؤن مخىؾأأأأأِ 

%(ذ ؤمأأأا اإلاٗأأأضٌ ألاٌو فيأأأان إلاأأأضاعؽ مدافٓأأأت 45.60%( و)70.74الخلُأأأُم عاوح بأأأين وؿأأأب ي )

أأأأف  الماطكُأأأأت ال أأأأي حأأأأاءث فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ ألاٌو مأأأأً خُأأأأث جلُأأأأُم الخجغبأأأأتذ بِىمأأأأا واهأأأأذ مأأأأضاعؽ ٍع

فأأي اإلاىكأأ٘ ألازيأأرذ وحأأاءث اخمحافٓأأاث ألازأأغي فأأي مىاكأأ٘ مخضعحأأت بأأين الحأأضًً اإلاكأأاع  صمكأأم
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اث الخلُأأأُم بٗأأأض مأأأضاعؽ مدافٓأأأت الماطكُأأأت جسأأأو مدافٓأأأاث  بلضهأأأاذ فياهأأأذ ؤفًأأأل مؿأأأخٍى

ضاء  ا وخلب وخماٍ واللىُُغةذ بِىما حاءث مضاعؽ مدافٓاث خمو والؿأٍى ىؽ وصٖع ََغ

ف صمكم في اإلاىاك٘ ألاكل مً  مماخم( -2-مٗاًير الخلُُم )الجضٌو  وصمكم وٍع

 
 

املخؼؽ البُاوي إلاظخوٍاث جلُُم ججسبت الدمج في مدازض الخعلُم ألاطاس ي بدظب ( 1الشكل زكم )

 اإلاإشساث ألاطاطُت ومظخوٍاث الخلُُم
 

 
املخؼؽ البُاوي إلاظخوٍاث جلُُم ججسبت الدمج في مدازض الخعلُم ألاطاس ي بدظب ( 2الشكل زكم )

 ث ومظخوٍاث الخلُُماملحافظا
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  .للدمجلعملُت الاطاطُت البيُت جلُُم  .زاهُا

زمؿت ماقغاث ؤؾاؾُت يي ويىح الضمج الاؾاؾُت لٗملُت  البيُتحكمل 

ت في ٖملُت الضمج باليؿبت للٗاملينذ الغؾالت ومؿخىي جُبُم اللىاهين والىٓم   والغٍئ

بُٗت كُاصة ٖملُت الضمج اإلاٗمٌى اهاذ ىار الٗا  للخجغبت باليؿبت للخمامُظ واإلا  وجىُٓمهاذ َو

اكتذ ب طوي الٖا ت اإلاٗىُت بخُبُم ٖملُت الضمج. َُلإوج وازيرا جضٍع   اإلاىاعص البكٍغ

وفي الىكذ الظي ًماخٔ فُه ؤن ٖملُت الخلُُم ٖلى مؿخىي احمالي َظٍ اإلااقغاث 

ُبُم ؤن ؤفًل مؿخىي ألاصاء ْهغ في مجاٌ ج ًماخٔ ؾبم بُاهه هماصعحت ( 61.49) بل 

( 78.08وبل  مخىؾِ الخلُُم مً زمالها ) الضمجذ اللىاهين وألاهٓمت اإلاٗمٌى اها في ٖملُت

باليؿبت  وفي اإلاىك٘ ال اوي ْهغ جلُُم اإلاىار الٗا  للخجغبت ال ي بل  مخىؾِ الخلُُم صعحتذ

جلُُم الخجغبت مً زماٌ آلُاث اللُاصة  ( صعحتذ وفي اإلاىك٘ ال الث75.06بلضها )

ماخٔ ؤن َظٍ  ( صعحتذ72.13) لٗملُت الضمج هفؿهاذ وبل  مخىؾِ الخلُُم فضها والخىُٓم ٍو

وفي اإلاىك٘ الغاب٘ ْهغ اخمحىعذ  واهذ ؤٖلى مما يي ٖلُه في اإلاخىؾِ الٗا  لهظا اإلاخىؾُاث

ت في ٖملُت الضمج باليؿبت بلى الٗاملينذ ووان مخىؾِ  ويىح الغؾالت مدىع  والغٍئ

ى ؤكل 58.51) الخلُُم ذ هما ْهغ الخىؾِ ألاكل في جلُُم ٖمُاث مً اإلاخىؾِ الٗا (ذ َو

ت اإلاٗىُت بالضمج وجإَُلهاذ ومان مخىؾِ الخلُُم ) فلِذ وفي  ت( صعح50.59اإلاىاعص البكٍغ

 مماخم( -3 -)الجضٌو  هغث هلُت الًٗف ألاؾاؾُتَْظا اخمحىع 

ؾاؾُت ؤما بدؿب اخمحافٓاث فُماخٔ ؤن ؤفًل مؿخىي لخلُُم ميىهاث البيُت ألا 

( صعحتذ جلتها في 79.00لٗملُت الضمج فٓهغ في مدافٓت الماطكُت ال ي بل  فضها اإلاخىؾِ )

ىؽ ال ي بل  اإلاخىؾِ فضها ) ( صعحتذ ومً اإلاماخٔ ؤن 77.36الترجِب مضاعؽ مدافٓت ََغ

ف صمكم وان في مؿخىاٍ ألاكلذ بطا بل  اإلاخىؾِ  جلُُم الخجغبت في مضاعؽ مدافٓت ٍع

وحاءث مضاعؽ مدافٓت خمو في مىك٘ ؤفًل وؿبُاذ فيان اإلاخىؾِ ( صعحتذ 47.50)

( صعحتذ ؤما مضاعؽ اخمحافٓاث ألازغي فجاء في مىك٘ 53.33الٗا  لٗملُت الخلُُم فضها )

بين الجضٌو عكم ) ل الخلُُم باليؿبت بلى ول ( جفان4ًُغاوح بين الحضًً إلاكاع بلضهماذ ٍو

 مماخم( -4 -مدافٓت )الجضٌو 

 لت الدمج وأبعادَا الاوظاهُت وألاخالكُتوطوح زطا أ.

اكت في  ٌكيل ويىح الغؾالت وألاَضا  اإلاخىزاة مً ٖملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا
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مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي يغوعة ؤؾاؾُت مً يغوعاث هجاح الخجغبتذ طلً ؤن ٖملُت 

ا ذ فمً زماٌ الخُبُم جىحب جفاٖل الٗاملين اإلاٗىُين جفاٖما وحضاهُاذ ولبِـ جفاٖما بصاٍع

إلصعان ألابٗاص ألازماكُت وؤلاوؿاهُت لٗملُت الضمج ًمىً جظلُل الى ير مً الهٗىباث ال ي 

ماخٔ ؤن جلُُم َظا البٗض باليؿبت للٗاملين في  حٗترى ٖملُت الضمج وجدٌى صون هجاخهاذ ٍو

( 58.51اإلاضاعؽ وان في خضوص اإلاخىؾِذ وؤكل مما وان ًيبػيذ فلض بل  مخىؾِ الخلُُم )

تذ فاعجف٘ في بًٗهاذ  صعحتذ ومً اإلاماخٔ ؤهه ازخلف بكيل واضح بين اخمحافٓاث الؿىٍع

 واهسفٌ في بًٗها آلازغ.

ىؽ والماطكُت وصمكم في ملضمت اخمحافٓاث ال ي اعجف٘ فضها  وحاءث مدافٓاث ََغ

( 6900( صعحتذ و)77.70مخىؾِ الخلُُمذ فيان بالترجِب باليؿبت بلى َظٍ اخمحافٓاث )

 ( صعحتذ 66.25)صعحتذ و

ا في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في بِىما واهذ مدافٓاث  ف صمكم وصٖع خماٍ وخمو وٍع

اث الخلُُمذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) ( 55.00( صعحتذ و)63.89مؿخٍى

 ( صعحتذ 52.88( صعحتذ و)53.75صعحتذ و)

ٗاص ؤلاوؿاهُت ؤما اخمحافٓاث ألاكل في مؿخىي جلُُم ويىح الغؾالت وألاَضا  وألاب

ضاء واللىُُغةذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم  لٗملُت الضمج فياهذ مدافٓاث خلب والؿٍى

( صعحتذ وحكيل مدافٓت اللىُُغة 43.75( صعحتذ و)44.81( صعحتذ و)47.64فضها بالترجِب )

 مماخم( -5 -ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع )الجضٌو هل

 ظاثالالتزام باللواهين بدظب املحاف  ب.

ًىُىي مؿخىي الالتزا  باللىاهين اإلاٗمٌى اها في مجاٌ ٖملُت الضمج ٖلى مىاًَ اللىة 

ُت في هُفُت  دمل في طاجه صاللت ٖلى اهدكاع الٗىامل اإلاىيٖى والًٗف في الخُبُمذ ٍو

اكت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبيذ وفي اإلاٗاًير الىاْمت للٗماكت بين  بصماج الخمامُظ طوي ؤلٖا

ٗملُت الضمجذ مما ًجٗل الالتزا  باللىاهين واللىاثذ الىافظة ٖامما ؤؾاؾُا مً اإلاٗىُين ب

ماخٔ ؤن  ٖىامل هجاح الخجغبتذ وميىها ؤؾاؾُا مً ميىهاث جلُُم جُبُم الخجغبتذ ٍو

صعحتذ لىً  (70.08مؿخىي الخلُُم الٗا  لهظا اخمحىع وان حُضاذ وبل  مخىؾِ كضٍع )

ازخلف بين اخمحافٓاث فاعجف٘ بلى ؤٖلى مً طلً في بًٗهاذ واهسفٌ بلى ما صونها في بًٗها 

 آلازغ.
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ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولى ال ي اؾخدىطث ٖلى جلُُم مغجف٘ واهذ  ٍو

اذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) ىؽ والماطكُت وصٖع ( 90.07مدافٓاث ََغ

( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث ال ي حاءث في مىك٘ مٗخضٌ وؿبُا 89.42صعحتذ و) (90.00صعحتذ و)

بضعحت جُبُلها لللىاهين وألاهٓمت اإلاٗمٌى اها فياهذ مدافٓاث اللىُُغة وخلب 

ضاء وخماٍذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) ( 81.76( صعحتذ و)85.42والؿٍى

ماخ79.17ٔ( صعحتذ و)81.25صعحتذ و) اث  ( صعحتذ ٍو ؤزيرا ؤن اخمحافٓاث ال ي واهذ مؿخٍى

فالخلُُم فضها يُٗفت في ؾُاق َظا اخمحىع فياهذ مدافٓاث خمو وصمكم  صمكمذ  وٍع

( 60.42( صعحتذ و)62.92( صعحتذ و)76.67وواهذ مخىؾُاث الخلُُم في ول م ها بالترجِب )

ف صمكم حكيل هل َظا ُت الًٗف الغثِؿُت في صعحتذ ومً اإلاماخٔ ؤن مدافٓت ٍع

 مماخم( -6 -الجاهب )الجضٌو 

 املحافظاثكُادة عملُت الدمج وجىظُمها بدع  ج.

جاصي كُاصة ٖملُت الضمج والخىُٓم اإلاخيامل لفٗالُاث صوعا هبير ألاَمُت في اؾخلُاب 

اكت ؤهفؿهمذ وغالبا ما حؿخُُ٘  الٗاملين اإلاٗىُين بالضمجذ وفي اؾخلُاب الخمامُظ طوي ؤلٖا

الجت اإلاكىماث ال ي حٗترى ؾيروعة الٗمل وجدٌى صون هجاخهاذ بِىما اللُاصة الىاةحت مٗ

حٗض اللُاصة اإلاًُغبت ٖامما ؤؾاؾُا مً ٖىامل فكل الخجغبتذ وبهىعة ٖامت ًماخٔ ؤن 

مؿخىي جلُُم كُاصة ٖملُت الضمج وجىُٓمها اؾخدىطث ٖلى جلُُم اًجابي وؿبُاذ وبل  

ى في ٖضاص الخل72.13مخىؾِ كضٍع )  ُُم الجُض.( صعحتذ َو

غير ؤن َظا اإلاخىؾِ ازخلف بين اخمحافٓاث بهىعة واضحتذ فياهذ اخمحافٓاث 

ىؽ وخماٍذ وواهذ  َغ ال مازت ألاولى في مؿخىي الخلُُم يي مدافٓاث الماطكُت َو

( صعحتذ ؤما 84.72( صعحتذ و)86.49( صعحتذ و)89.00مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب )

ا وخلب اخمحافٓاث ال ي حاءث في اإلاى  ك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُا فياهذ مدافٓاث اللىُُغة وصٖع

اث الخلُُم فضها بالترجِب ) ( صعحتذ 77.88( صعحتذ و)81.25والؿىٍضاءذ وواهذ مؿخٍى

ف صمكم في ( صعحتذ 74.52و)( صعحتذ 74.66و) وحاءث مدافٓاث صمكم وخمو وٍع

اث الخلُُمذ وواهذ مٗضالبها بالترجِب ) ( 56.25( صعحتذ و)59.58اإلاىك٘ ألايٗف في مؿخٍى

ماخٔ ؤن مدافٓت ٍعف صمكم حكيل هل53.45صعحتذ و) ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا (ذ ٍو

 مماخم( -7 -اخمحىع )الجضٌو 
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 اإلاىاخ العام لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث د.

اكتذ بما ًىُىي ٖلُه مً  ٌؿهم اإلاىار الٗا  الؿاثض لٗملُاث صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

ؼ اهضماج الخمامُظ طوي اٖاكت في الٗملُت الخٗلُمُت مكاٖغ للغيا وال لبٌى والاعجُاح في حٍٗؼ

مً حهتذ وفي اخمجخم٘ ألاهبر مً حهت زاهُتذ فاإلاىار الٗا  اللاثم ٖلى الخٗاون وال لت ٌٗؼػ 

ماخٔ مً زماٌ  ؿاَم في جدؿين اإلاغصوص الاحخماُٖت لٗملُت الضمجذ ٍو ٖملُت الخفاٖلذ َو

عؽ الخٗلُم ألاؾاسبي ؤن جلُُم اإلاىار الٗا  للخجغبت باليؿبت للخمامُظ جلُُم الخجغبت في مضا

با  ى بمؿخىي حُضذ وواهذ مخىؾِ الخلُُم في َظا اخمحىع كٍغ اكت وان اًجابُاذ َو طوي ؤلٖا

 صعحت. (75.06مً وؿبت )

غير ؤن َظا اإلاٗضٌ ازخلف بين اخمحافٓاث ووان مضي الازخما  واؾٗاذ فياهذ 

ىؽذ اخمحافٓاث ألاولى ط َغ اث اإلاؿخىي اإلاغجف٘ في الخلُُم يي مدافٓاث خماٍ وخمو َو

( صعحتذ ؤما 84.46( صعحتذ و)85.83( صعحتذ و)90.28وواهذ مٗضالث الخلُُم فضها بالترجِب )

ضاء  اخمحافٓاث ال ي حاءث في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُا فياهذ مدافٓاث الماطكُت والؿٍى

اذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُ ( صعحتذ 81.13( صعحتذ و)82.00م فضها بالترجِب )واللىُُغة وصٖع

اث الخلُُم بإيٗف 76.92( صعحتذ و)77.08و) ( صعحتذ وتلى حاهب طلً واهذ مؿخٍى

ف صمكمذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها  ابها في مدافٓاث خلب وصمكم وٍع مؿخٍى

ف ( صعحتذ ومً اإلاماخٔ ؤن مدا57.20( صعحتذ و)60.00( صعحتذ و)76.35بالترجِب ) فٓت ٍع

 مماخم( -8 -ؾُت في َظا اخمحىع )الجضٌو صمكم حكيل هلُت الًٗف ألاؾا

ت اإلاعىُت بالدمج ٌ.  جأَُل اإلاوازد البشٍس

اكت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت اَخماما هبيرا  ًىلي اإلاٗىُىن بٗملُت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

ت اإلاٗىُت بخُبُم الخجغبتذ إلاا جىحبه َظٍ ا لٗملُت مً زهىنُاث بخإَُل اإلاىاعص البكٍغ

اكت ال ي ٌٗاهىن م هاذ وفي  ُت ؤلٖا اكت الظي ًسخلفىن في هٖى الخفاٖل م٘ الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكتذ مما ًىحب ٖلى اإلاٗىُين مً مضعاء اإلاضاعؽذ ومٗلمي الهفى ذ  مؿخىي َظٍ ؤلٖا

بُت  ومٗلمي غغفت اإلاهاصع باإليافت بلى اإلاغقضًً ؤن ًسًٗىا باؾخمغاع بلى صوعاث جضٍع

 جإَُلُت حٗؼػ مً كضعابهم الخفاٖلُتذ وحؿهم في جدؿين مؿخىي ؤصائهم.و 

ماخٔ ؤن اإلاؿخىي الٗا  لخلُُم َظا اخمحىع وان مٗخضال وؿبُاذ ولم ًجاوػ اإلاخىؾِ  ٍو

لى الغغم مً طلً فةهه 50.60الٗا  وؿبت ) اث اإلاخىؾُتذ ٖو ى في ٖضاص اإلاؿخٍى ( صعحتذ َو
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اث اث  اعجف٘ في بٌٗ اخمحافٓاث بلى مؿخٍى حُضةذ واهسفٌ في بًٗها آلازغ بلى مؿخٍى

 يُٗفت.

ب فياهذ  اث جلُُم ٖملُاث الخإَُل والخضٍع ؤما اخمحافٓاث ال مار ألاولى في مؿخٍى

ىؽذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) َغ ا َو ( 73.86مدافٓاث الماطكُت وصٖع

ف ( صعحتذ بِىما حاءث مدافٓاث الل62.33( صعحتذ و)62.50صعحتذ و) ىُُغة وخلب وٍع

اث الخلُُمذ وواهذ اإلاخىؾُاث فضها بالترجِب  صمكم وصمكم في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في مؿخٍى

( صعحتذ هما ًماخٔ ؤن 47.92( صعحتذ و)48.28( صعحتذ و)49.31( صعحتذ و)61.54)

ضاء وخماٍ وخموذ  اجه ألايٗف في مدافٓاث الؿٍى مخىؾِ الخلُُم اهسفٌ بلى مؿخٍى

اث الخ ( صعحتذ 23.28( صعحتذ و)25.00( صعحتذ و)47.00لُُم فضها بالترجِب )وواهذ مؿخٍى

 مماخم( - 9 -َظا اخمحىع هلُت الًٗف ألاؾاؾُت )الجضٌو  وحٗض مدافٓت خمو في

 ؤلادازي والخعلُمي.جلُُم مظخوى ألاداء  .زالثا

ذ ماقغاث جلُُم ألاصاء ؤلاصاعي  اث عثِؿُت اعجبُذ بالجهاث  جىٖػ في ؤعبٗت مؿخٍى

ويي جلُُم مؿخىي ؤصاء اإلاضًغذ وجلُُم مؿخىي ؤصاء  ىُت بخُبُم الخجغبت بكيل مباقغذاإلاٗ

ًىلي  جلُُم اصاء اإلاغقض اإلاضعسبي الظي اإلاٗلمينذ وجلُُم ؤصاء مٗلمي غغفت اإلاهاصعذ وازيرا

غا  ألازغي. اَخمامه   بٗملُت الضمج هما َى خاٌ ألَا

ماخٔ لىً الامغ  صعحتذ (71.54) جمٕى بل ؤن جلُُم ألاصاء ؤلاصاعي ٖلى مؿخىي اخم ٍو

ُت بكيل واضحذ ازخلف فلض ْهغ ؤفًل مؿخىي ألاصاء بين مٗلمي  بين اإلااقغاث الفٖغ

ى ؤفًل مما َى ٖلى مؿخىي احمالي  (80.62خُث بل  مخىؾِ الخلُُم ) غغفت اإلاهاصعذ َو

لُُم كضٍع وفي اإلاىك٘ ال اوي حاء ؤصاء اإلاغقض اإلاضعسبي بمخىؾِ ج جلُُم ألاصاء الاصاعيذ

( صعحتذ هما حاء ؤصاء اإلاضًغ في اإلاىك٘ ال الث مً خُث ألاَمُتذ وواهذ مخىؾِ 70.95)

( صعحتذ وفي اإلاىك٘ ألازير مً خُث مؿخىي ألاصاء ْهغ جلُُم مٗلم 68.12الخلُُم رصاثه )

كيل هل67.98الهف الظي بل  مخىؾِ الخلُُم باليؿبت بلُه ) ُت الًٗف ( صعحتذ َو

 مماخم( -10 -ظا اخمحىع )الجضٌو ألاؾاؾُت في َ

لى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاثذ ًماخٔ ؤن ؤفًل مؿخىي لهصاء ؤلاصاعي ْهغ في  ٖو

ىؽذ ووان مخىؾِ ألاصاء باليؿبت بلى ول  َغ مضاعؽ مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة َو

اث 85.47( صعحتذ و)86.54( صعحتذ و )92.00واخضة بالترجِب ) ( صعحتذ ؤما ؤيٗف مؿخٍى
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ف صمكمذ وخموذ ألا  اث الخلُُم فٓهغث في مدافٓاث ٍع صاء ؤلاصاعي وؤكلها في مؿخٍى

( صعحتذ و 60.42وصمكمذ وواهذ مٗضالث الخلُُم ٖلى الخىالي باليؿبت بلى َظٍ اخمحافٓاث )

ضاء (53.33( صعحتذ وؤزيرا )55.83) ا والؿٍى  صعحتذ وتلى حاهب طلً واهذ مدافٓاث صٖع

 مماخم( -11 -ؿبُا )الجضٌو وخماٍ وخلب في مىك٘ الىؾِ و

 جلُُم أداء اإلادًس  أ.

ى في اإلاىك٘ ال الث مً خُث 68.12ًهل مخىؾِ جلُُم ؤصاء اإلاضًغ بلى ) ( صعحتذ َو

ألاَمُت ملاعهت بٗض ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع وؤصاء اإلاغقضذ ومً اإلاماخٔ ؤن َظا اإلاخىؾِ 

خين حاءث مضاعؽ الخٗلُم ازخلف بين مضاعؽ اخمحافٓاث اإلاكمىلت في الضعاؾتذ ففي 

ىؽ في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث جلُُم ؤصاء  َغ ألاؾاسبي خمحافٓاث الماطكُت واللىُُغة َو

(ذ 80.77(ذ و )91.67اإلاضًغذ خُث بل  مخىؾِ جلُُم ؤصاء اإلاضًغ فضها ٖلى الترجِب )

 (ذ بِىما حاءث جلُُم ؤصاء اإلاضًغ في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ وؿبُا في مضاعؽ الخٗلُم80.56و)

اذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم  ضاء وصٖع ألاؾاسبي الخابٗت خمحافٓاث خماٍ وخلب والؿٍى

(ذ وؤزيرا ًماخٔ ؤن مخىؾِ 67.32(ذ و)68.40(ذ و)68.92(ذ و )76.39بالترجِب يي )

ف صمكم وصمكم وخمو في  مٗضالث الخلُُم إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓاث ٍع

اث الخلُُمذ و  واهذ مخىؾُاث جلُُم ؤصاء اإلاضًغ فضها ٖلى الترجِب اإلاىك٘ ألايٗف في مؿخٍى

كيل اإلاخىؾِ ألازير في مضاعؽ مدافٓت خمو هلُت 48.28(ذ و)55.00(ذ و )60.42) (ذ َو

 مماخم( -12 -ىي بحمالي اخمحافٓاث لهظا اخمحىع )الجضٌو الًٗف ألاؾاؾُت ٖلى مؿخ

 معلم غسفت اإلاصادزجلُُم أداء   ب.

اث ؤصاء الٗاملين في اإلاضاعؽ اإلاٗىُين ٌٗض ألاصاء مٗلم غغفت اإلا هاصع مً ؤفًل مؿخٍى

بٗملُت الضمجذ ملاعهت م٘ ؤصاء اإلاضًغ وؤصاء اإلاغقض وؤصاء مٗلم الهفذ وكض بل  مخىؾِ 

ت ) ( صعحتذ لىً َظا اإلاٗضٌ اعجف٘ 80.63جلُُم ؤصاء ٖلى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث الؿىٍع

ىؽ بكيل ملحّى في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي الخا َغ بٗت خمحافٓاث الماطكُت واللىُُغة َو

(ذ زم جغاح٘ اإلاٗضٌ 90.20(ذ و)90.38(ذ و)93.00وبل  مخىؾِ الخلُُم فضها بالترجِب )

ضاء وخماٍ وخموذ ووان في خضوص  ا والؿٍى إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓاث صٖع

باذ خُث واهذ اإلاخىؾُاث بالترجِب ) (ذ 84.72(ذ و)85.38(ذ و)87.50اإلاخىؾِ جلٍغ

(ذ ؤما مخىؾُاث الخلُُم في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓاث خلب وٍعف 81.03و)
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صمكم وصمكم فيان مً اإلاخىؾُاث ألايٗف وألاكل في مٗاًير الخلُُمذ وحاء اإلاخىؾُاث 

كيل َظا اإلاٗضٌ هلُت الًٗف ألاؾاسبي 60.42(ذ و)75.42(ذ و)78.77فضها بالترجِب ) (ذ َو

 مماخم( -13 -لٗا  في بَاع َظا اخمحىع )الجضٌو خمجمٕى اٖلى مؿخىي ا

 معلم الصفجلُُم أداء   ج.

اث  حاء جغجِب ؤصاء مٗلم الهف في اإلاىك٘ الغاب٘ مً خُث ألاَمُت ملاعهت م٘ مؿخٍى

ألاصاء ألازغي اإلاغجبُت بإصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع وؤصاء اإلاغقض وؤصاء اإلاضًغذ ووان اإلاخىؾِ 

ى ؤكل مً اإلاخىؾِ الٗا  لخلُُم ألاصاء 67.83لهف )الٗا  لخلُُم ؤصاء مٗلم ا ( صعحتذ َو

 ؤلاصاعي ٖلى وحه الٗمى .

ومً اإلاماخٔ ؤن اإلاخىؾِ الٗا  لخلُُم ؤصاء مٗلم الهف اعجف٘ بكيل واضح في 

اذ وػاص ٖلى مخىؾِ ) ىؽ وصٖع َغ ( في ول م هاذ وواهذ 80مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة َو

(ذ وحاء 81.73(ذ و)82.53(ذ و)84.62(ذ و )89.00بالترجِب ) اإلاخىؾُاث للمدافٓاث ألاعب٘

با مً اإلاخىؾِ الٗا  في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓاث  جلُُم ؤصاء مٗلم الهف كٍغ

ضاءذ وواهذ اإلاخىؾُاث بالترجِب ) (ذ ؤما 60.38( و)65.28(ذ و)71.62خلبذ وخماٍ والؿٍى

ف جلُُم ؤصاء مٗلم الهف في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسب ي خمحافٓاث خمو وصمكم وٍع

اث الخلُُمذ وواهذ اإلاخىؾُاث بالترجِب ) (ذ 59.48صمكم فيان ألايٗف في مؿخٍى

كيل اإلاخىؾِ ألازير في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓت ٍعف 50.03(ذ و)56.25و) (ذ َو

مً وىهه مخىؾِ ٖلى صمكم هلُت الًٗف ألاؾاؾُت ٖلى مؿخىي اخمجمٕى ٖلى الغغم 

 مماخم( -14 -ُاؽ )الجضٌو مؿخىي اإلال

 اإلاسشدجلُُم أداء   د.

اث ألاصاء ألازغيذ ووان  اث ألاصاء الجُضة ملاعهت م٘ مؿخٍى ٌٗض ؤصاء اإلاغقض مً مؿخٍى

في اإلاىك٘ ال اوي مً خُث صعحت ألاَمُت بٗض ؤصاء مٗلم الهفذ ووان اإلاخىؾِ الٗا  رصاء 

 ( صعحت.70.96اإلاغقض ٖلى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث )

غير ؤن ألاَمُت لم جىً واخضة في ول اخمحافٓاثذ فلض اعجف٘ مخىؾِ جلُُم ؤصاء 

اذ وواهذ مخىؾُاث  اإلاغقض في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓاث الماطكُت واللىُُغة وصٖع

اث الخلُُم اإلاٗخضلت وؿبُاذ 88.00(ذ و)90.38(ذ و)94.00الخلُُم بالترجِب ) (ذ ؤما مؿخٍى

ضاء وخماٍ وخلبذ وواهذ فياهذ في مضاعؽ الخٗلُ ىؽ والؿٍى م ألاؾاسبي خمحافٓاث ََغ
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(. هما ًماخٔ ؤن 64.92(ذ و)73.21(ذ و)85.42(ذ و)85.81مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب )

اث ألاكل في ٖملُت جلُُم ؤصاء اإلاغقض فلض ْهغث في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي  اإلاؿخٍى

(ذ 54.41فضها بالترجِب ) خمحافٓاث خمو وصمكم وٍعف صمكمذ وواهذ اإلاٗضالث

كيل اإلاٗضٌ ألازير هلُت الًٗف في مؿخىي ؤصاء اإلاغقض ملاعهت 50.96(ذ و)51.25و) (ذ َو

اث  ت ٖامت )الجضٌو م٘ مؿخٍى  مماخم( -15 -ؤصاثه في اخمحافٓاث الؿىٍع

  جلُُم كفاءة اإلادزطت .زابعا

ضعة اإلاضعؾت زمؿت ماقغاث ؤؾاؾُت جخٗلم بل حاء جلُُم هفاءة اإلاضعؾت مبيُا ٖلى

 واؾخسضا  اإلاضعؾت اخمتخلفتذ في اليكاَاث الاحخماُٖت للمكاعهت الخمامُظ ٖلى صف٘

اكتذ ثلوالىؾا للخلاهاث ت لضمج الخمامُظ طوي الٖا غق الخٗلُم اإلاؿخسضمتذ  الًغوٍع َو

وازيرا الخلُُم الهىضسبي والٗمغاوي للمضعؾت في   وجلُُم غغفت اإلاهاصعذ وؤصواجه ومىا جهذ

  اث الضمج ويغوعاجه.خاح يىء

ٖلى  التامـ  اإلاىك٘جلُُم هفاءة اإلاضعؾت حاء في  وفي الىكذ الظي ًماخٔ فُه ؤن

َظا  ؤن (ذ ًماخ46.54ٔمؿخىي احمالي اإلااقغاثذ خُث بل  اإلاخىؾِ الٗا  الخلُُم )

للخلُُم بلضعة  مؿخىي  فاعجبِ ميىهاجهذ م٘ ازخما   بكيل واضحاإلاخىؾِ ازخلف 

اكت بلى جىمُت مكاعوابهم الاحخماُٖتذاإلاضعؾت ٖلى صف٘  ٖا   وبمخىؾِ الخمامُظ طوي الٖا

وبمخىؾِ بحمالي كضٍع  ذغغفت اإلاهاصعوفي اإلاىك٘ ال اوي جلُُم  ( صعحتذ63.54)

ـذ وفي اإلاغجبت ال ال ت حاء جلُُم  (ذ62.09)  اإلاغجبُت بُغ  الخٗلُم ومىا جهذَغق الخضَع

ماقغاث الىفاءة  وفي اإلاغجبت الغابٗت ْهغث (ذ52.78) وبل  مخىؾِ الخلُُم باليؿبت بلضها

ت  (ذ ؤما هلُت الًٗف في مؿخىي هفاءة اإلاضعؾت 45.78)  ووان مخىؾِ الخلُُم ذاإلاٗماٍع

في ٖملُت صمج الخمامُظ  اإلاُلىبت والىؾاثل والخجهيزاث للخلاهاث مؿخىي  خلُُمبفاعجبِ 

اكتذ  طوي  ماخٔ ؤن ذ ( صعحت24.02ػ مخىؾِ الخلُُماث )ولم ًجاو الٖا مخىؾُاث ٍو

َى ٖلُه الخلُُم واهذ مخباًىت بكيل واضح ووان اإلاضي واؾٗاذ ٖلى الغغم مً ؤهه ؤكل مما 

 مماخم( -16 -باليؿبت للماقغاث ألازغي )الجضٌو 

لى مؿخىي اخمحافٓاث اإلاكمىلت بالضعاؾتذ ًماخٔ ؤن مخىؾِ جلُُم هفاءة  ٖو

لى )اإلاضعؾت ازخلف ؤًًا بين اخمحافٓاثذ وعاوح مض ( في 62.00ي الفغوق فضها بين خضٍ ألٖا

ماخٔ ؤن مضي الفغوق 32.92مدافٓت الماطكُتذ وخضٍ ألاصون ) ( في هدافٓت ٍعف صمكمذ ٍو
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 هبير بين خضًه.

ؤما اخمحافٓاث ال مار ألافًل في جلُُم هفاءة اإلاضعؾت فياهذ مدافٓاث الماطكُت 

ىؽذ وواهذ مخىؾُاث جلُُمها بالترجِب ) َغ ( صعحتذ 59.12( صعحتذ و)62.00وخلب َو

ا واللىُُغة وخماٍ وخمو في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ 53.38و) ( صعحتذ بِىما حاءث مدافٓاث صٖع

اث جلُُم هفاءة اإلاضعؾتذ وواهذ مخىؾُاث فضها بالترجِب ) ( صعحتذ 47.12في مؿخٍى

 ( صعحتذ هما ًماخٔ ؤزيرا ؤن اخمحافٓاث ال مار41.13( صعحتذ و)43.06( صعحتذ و)44.23و)

ضاءذ وصمكم  اث جلُُم هفاءة اإلاضعؾت فضها فياهذ مدافٓاث الؿٍى ألازير ألاكل مً مؿخٍى

ف صمكمذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) ( صعحتذ 39.17( صعحتذ و)40.57وٍع

ف صمكم هل32.92ُو) ت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع ( صعحتذ وحكيل مدافٓت ٍع

 مماخم( -17-الجضٌو )

 الكفاءة الاحخماعُت للمدزطت بدظب املحافظاث. جلُُم  أ.

حٗض الىفاءة الاحخماُٖت للمضعؾت ميىها ؤؾاؾُا مً ميىهاث ٖملُت الضمجذ طلً 

اكت مً مماعؾت الفٗل الاحخما ي وجدؿين مكاعهتهم في الفٗالُاث  جمىين الخمامُظ طوي ؤلٖا

اك ت في الحُاة الاحخماُٖت ال ي جلُمها اإلاضعؾت حٗض ماقغاث ؤؾاؾُت لٗملُت صمج طوي ؤلٖا

اكت في اليكاَاث والفٗالُا ماخٔ ؤن كضعة اإلاضعؾت ٖلى صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا  ثٖمىماذ ٍو

ال ي جلُمها واهذ في مؿخىي ملبٌى وؿبُا ملاعهت م٘ ؤوحه الخلُُم ألازغيذ وؤفًل مؿخىي 

ءة َغق جلُُم ٖلى مؿخىي ماقغاث هفاءة اإلاضعؾت ملاعهت م٘ هفاءة غغفت اإلاهاصع وهفا

ـ والىفاءة الهىضؾُت والىفاءة الخلاهُتذ وواهذ مخىؾِ جلُُم الىفاءة الاحخماُٖت  الخضَع

 (ذ ةَت ؤغلى مً اإلاخىؾِ الٗا  لهظا اخمحىع.63.54ٖلى مؿخىي اخمجمٕى )

لى في مدافٓت خماٍذ  غير ؤن َظا اإلاخىؾِ ازخلف في مؿخىاٍ فاعجف٘ بلى خضٍ ألٖا

با مً مٗضٌ ) ف صمكم ( ص72.22ووان كٍغ عحتذ واهسفٌ بلى ؤكل مؿخىي له في مدافٓت ٍع

( صعحتذ مما ًضٌ ٖلى احؿإ مضي الفغوق بين اخمحافٓاث في جلُُم َظا 50.54ال ي بل  فضها )

 .اإلاضعؾتالجاهب مً حىاهب هفاءة 

ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولى ال ي حاءث في ملضمت اخمحافٓاث في جلُُم َظا  ٍو

ضاء والماطكُتذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب  اخمحىع يي مدافٓاث خماٍ والؿٍى

( صعحتذ بِىما واهذ اخمحافٓاث اإلاٗخضلت وؿبُا في 71.00( صعحتذ و)71.70( صعحتذ و)72.22)
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ىؽ وصمكمذ  َغ جلُُم الىفاءة الاحخماُٖت للمضعؾت فياهذ مدافٓاث خمو وخلب َو

( صعحتذ 66.89( صعحتذ و)69.59( صعحتذ و)70.97وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب )

( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث ألايٗف في جلُُم الىفاءة الاحخماُٖت فياهذ مدافٓاث 54.58و)

ف صمكمذ وحاءث مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) ا وٍع ( صعحتذ 53.85اللىُُغة وصٖع

ف صمكم هل50.83( صعحتذ و)52.88و) ألاؾاؾُت في ُت الًٗف ( صعحتذ وحٗض مدافٓت ٍع

 مماخم( -18 -الجضٌو )َظا اخمحىع 

 جلُُم كفاءة غسفت اإلاصادز بدظب املحافظاث.  ب.

اكت إلاا ًجضون فضها مً ٖىامل  حؿخدىط غغفت اإلاهاصع ٖلى اَخما  الخمامُظ طوي ؤلٖا

ا في بِلاث زاعج اإلاضعؾتذ ولهظا ف ي  ا ًهٗب جىفَغ حكضَم بلى اإلاضعؾت وجىفغ لهم قغَو

ماخٔ ؤن حٗض بيُت ؤؾا ؾُت مً الب ى الاحخماُٖت للمضعؾت ال ي ٌٗخمض ٖلضها الخلمُظذ ٍو

جلُُمها ؤلاحمالي وان بًجابُا وملبٌى ٖلى مؿخىي اإلااقغاث ألازغيذ وحاء جلُُمها في اإلاىك٘ 

ماخٔ ؤن مخىؾِ جلُُم َظا اخمحىع بل   ال اوي مً خُث ألاَمُت بٗض الىفاءة الاحخماُٖتذ ٍو

( صعحتذ بال ؤهه ازخلف بين اخمحافٓاث في مضي للفغوق ْهغ 62.09ٖلى مؿخىي اخمجمٕى )

( صعحتذ وؤكل مؿخىي له في مدافٓت خماٍ 85.00ؤٖماٍ في مدافٓت الماطكُت ومخىؾِ )

 ( صعحاث.43.06)

ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولى في جلُُم َظا اخمحىع واهذ مدافٓاث الماطكُت  ٍو

ىؽ وخلبذ وحاءث مخىؾُاث الخل َغ ( 82.88( صعحتذ و)85.00ُُم فضها بالترجِب )َو

( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث اإلاٗخضلت وؿبُا في جلُُم غغفت اإلاهاصع فياهذ 71.61صعحتذ و)

ا واللىُُغةذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب  ضاء وصٖع مدافٓاث خمو والؿٍى

ًماخٔ ؤن ( صعحتذ هما 46.15( صعحت و)56.73( صعحتذ و)58.02( صعحتذ و)68.97)

اخمحافٓاث ألايٗف في جلُُم غغفت اإلاهاصع واهذ مدافٓاث ٍعف صمكم وصمكم وخماٍذ 

( صعحتذ 43.06( صعحت و)44.58( صعحتذ و)45.76وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب )

ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمجاٌ وحٗض مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓت خماٍ هل

 م(مماخ -19 -)الجضٌو 

 للخالمُر ذوي ؤلاعاكت (ػسق الخعلُمالكفاءة الخعلُمُت )جلُُم   ج.

اكت في اإلاىك٘ ال الث مً  حاء جلُُم َغق الخٗلُم اإلاؿخسضمت م٘ الخمامُظ طوي ؤلٖا
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اث الخلُُم بٗض جلُُم الىفاءة الاحخماُٖتذ وجلُُم غغفت اإلاهاصعذ وحٗض َغق  خُث مؿخٍى

اكت ماقغا ؤؾاؾُا  مً ماقغاث هفاءة اإلاضعؾت إلاا ًترجب ٖلضها مً َغق الخٗلُم لظوي ؤلٖا

ماخٔ ؤن مؿخىي الخلُُم الٗا  لها حاء في  الخفاٖل التربىي والخٗلُمي م٘ الخلمُظذ ٍو

لى في مدافٓت 52.78مخىؾِ ٖا  كضٍع ) ( صعحتذ ووان مجاله واؾٗا وعاوح بين خضٍ ألٖا

ىؽذ وخضٍ ألاصون )65.54)  مدافٓت خمو.( في 35.00( صعحت في مدافٓت ََغ

ىؽ  اث الخلُُم واهذ مدافٓاث ََغ ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولى في مؿخٍى ٍو

اكت فضها بالترجِب  واللىُُغة والماطكُتذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم هفاءة الخٗلُم لظوي ؤلٖا

اث 64.00(صعحتذ و)65.38( صعحتذ و)65.54) ( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث اإلاٗخضلت في مؿخٍى

ف صمكمذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم في  الخلُُم فياهذ مدافٓاث خلب وعصٖا وصمكم وٍع

( صعحتذ وتلى 49.15( صعحتذ و)49.58( صعحتذ و)51.92( صعحتذ و)58.78ول م ها بالترجِب )

ضاء  حاهب طن ًماخٔ ؤن مخىؾُاث الخلُُم واهذ يي ألايغف في مدافٓاث خماٍ والؿٍى

( 38.21( صعحتذ و)47.22ا بالترجِب )وخموذ وحاءث مخىؾُاث الخلُُم باليؿبت بلضه

( صعحتذ وحكيل مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓت خمو هلُت 35.00صعحتذ و)

 مماخم( -20 -)الجضٌو  الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع 

ت والهىدطُت للمدزطت بدظب املحافظاث.  د.  جلُُم الكفاءة اإلاعماٍز

ت والهىضؾُتذ طلً ًىلي اإلاٗىُىن بٗملُت الضمج اَخماما هبيرا ب ىفاءة اإلاضعؾت اإلاٗماٍع

اكت ًجضون نٗىبت هبيرة في الخإكلم م٘ اإلاضعؾت بن لم جىً طاث هفاءة  ؤن الخمامُظ طوي ؤلٖا

ماخٔ ؤن مؿخىي الخلُُم الٗا  للىفاءة  اكت ال ي ٌٗاهىن م هاذ ٍو ٖمغاهُت مىاؾبت رهىإ ؤلٖا

لل كلُما ًٖ خضوص  ت وان مٗخضال وؿبُاذ ٍو اإلاخىؾِذ فهى لم ًجاوػ مخىؾِ اإلاٗماٍع

لى )46.00) ( 60.96( صعحتذ ولىىه ازخلف ه يرا بين اخمحافٓاث وعاوح مجاله بين الحض ألٖا

ف صمكم.32.50في مدافٓت خلبذ والحض ألاصون )  ( في مدافٓت ٍع

ت والهىضؾُت  اث جلُُم الىفاءة اإلاٗماٍع ؤما اخمحافٓاث ال مار ألاولى في مؿخٍى

فٓاث خلب والماطكُت واللىُُغةذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها للمضعؾت فياهذ مدا

اث 57.69( صعحتذ و)60.00( صعحتذ و)60.96) ( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث اإلاٗخضلت في مؿخٍى

ضاءذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم في  ا وخمو وصمكم والؿٍى الخلُُم فياهذ مدافٓاث صٖع

( صعحتذ وتلى 40.57( صعحتذ و)45.00)( صعحتذ و45.83( صعحتذ و)46.15ول م ها بالترجِب )
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ىؽ  َغ حاهب طن ًماخٔ ؤن مخىؾُاث الخلُُم واهذ يي ألايغف في مدافٓاث خماٍ َو

ف صمكمذ وحاءث مخىؾُاث الخلُُم باليؿبت بلضها بالترجِب ) ( 40.20( صعحتذ و)40.28وٍع

ت ( صعحتذ وحكيل مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓت  ٍعف صمكم هل32.50ُصعحتذ و)

 مماخم( -21 -)الجضٌو  الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع 

 جلُُم الكفاءة الخلاهُت للمدزطت بدظب املحافظاث.  ٌ.

باث اؾخسضا  الخلاهاث الخٗلُمُت يغوعة مً يغوعاث الخٗلُم الحضًثذ وجؼصاص 

اكت بضعحت هبيرة إلاا ًمىً ؤن ًىفٍغ مً  ؤَمُت َظا الاؾخسضا  باليؿبت للخمامُظ طوي ؤلٖا

ماخٔ ؤن الىفاءة الخلاهُت طاث ب ا حضًضة لٗملُت الخٗلُم والخٗلمذ ٍو مياهُاث هبيرة وقغَو

ض مً الاَخما ذ فجاءث في  الهلت بٗملُت الضمج إلاضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي ما ػالذ جدخاج إلاٍؼ

اث الخلُُمذ ولم ًجاوػ اإلاخىؾِ الٗا  إلاؿخىي جلُُم َظا  الضعحاث ألايٗف في مؿخٍى

 صعحت. (25.00اخمحىع )

لى ) ماخٔ ؤن مضي مخىؾُاث الخلُُم عاوح بين خضٍ ألٖا ( في مدافٓت خلبذ 42.23ٍو

اث جلُُم 7.69وخضٍ ألاصون ) ( في هدافٓت اللىُُغةذ ؤما اخمحافٓاث ال مار ألاولى في مؿخٍى

ا والماطكُتذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها  الىفاءة الخلاهبت فياهذ مدافٓاث خلب وصٖع

اث 27.00(صعحتذ و)29.81و) ( صعحتذ42.23) ( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث اإلاٗخضلت في مؿخٍى

ضاءذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم  ىؽ والؿٍى َغ الخلُُم فياهذ مدافٓاث صمكم وخماٍ َو

( صعحتذ 16.04( صعحتذ و)22.64( صعحتذ و)23.53( صعحتذ و)24.58في ول م ها بالترجِب )

هذ يي ألايغف في مدافٓاث خمو وٍعف وتلى حاهب طن ًماخٔ ؤن مخىؾُاث الخلُُم وا

( صعحتذ 15.00صمكم واللىُُغةذ وحاءث مخىؾُاث الخلُُم باليؿبت بلضها بالترجِب )

( صعحتذ وحكيل مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓت اللىُُغة 7.69( صعحتذ و)14.17و)

 مماخم( -22 -)الجضٌو  هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع 

  لخجسبت الدمج وأولُائهمجابت الخالمُر جلُُم اطخ  .خامظا

ٖلى مؿخىي  ال اويواَلضهم لخجغبت الضمج في اإلاىك٘  حاء جلُُم اؾخجابت الخمامُظ

ذ ماقغاث َظا اخمحىع  صعحتذ (67.91) وبل  مخىؾِ الخلُُم احمالي اإلااقغاثذ في  وجىٖػ

اكت لخجغبت الضمج اث جخم ل في اؾخجابت الخمامُظ طوي الٖا  الخمامُظ واؾخجابت ذؤعبٗت مؿخٍى

اكتذ واؾخجابت اكتذ وهظلً اؾخجابت ؤَالي الخمامُظ  غير طوي الٖا ؤَالي الخمامُظ طوي الٖا
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اكت.   غير طوي الٖا

ماخٔ  اث الخلُُم ْهغث باليؿبتؤٍو اكتذ  ن ؤفًل مؿخٍى رَالي الخمامُظ طوي الٖا

غير طوي  زم اؾخجابت ؤَالي الخمامُظ ( صعحتذ77.02) وبل  مخىؾِ الخلُُم فضها

اكت ماخٔ ؤن اؾخجابت الخمامُظ غير68.33) بمخىؾِ كضٍع الٖا اكت واهذ  ( صعحتذ ٍو طوي الٖا

اكت اهفؿهمذ ففي خين وان جلُُم  افًل وؿبُا مً اؾخجابت الخمامُظ طوي الٖا

اكت بمخىؾِ كضٍع اؾخجابت ( صعحت وان جلُُم اؾخجابت الخمامُظ 60.44) الخمامُظ طوي الٖا

اكت  مماخم( -23 -)الجضٌو  ( صعحت64.27) غير طوي الٖا

ؤما جلُُم الخجغبت ٖلى مؿخىي مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في اخمحافٓاثذ فُماخٔ ؤن 

ت اإلاكمىلت في الضعاؾتذ  مخىؾِ الخلُُم ازخلف بكيل واضح بين اخمحافٓاث الؿىٍع

ًٖ فاعجف٘ في بًٗها وػاص ٖلى اإلاخىؾِ الٗا  بضعحت هبيرةذ واهسفٌ في بًٗها آلازغ 

 اإلاخىؾِذ مما الفغوق بين اخمحافٓاث فغوكا هبيرة وواضحت.

ففي الؿُاق ألاٌو حاءث اخمحافٓاث ال مازت ألاولى في صعحاث الخلُُم الماطكُت 

م ؤفًل مً اؾخجابت الخمامُظ  ىؽ وخموذ فياهذ اؾخجابت الخمامُظ وؤؾَغ َغ َو

م في اخمحافٓاث ألازغيذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم في َظٍ ا خمحافٓاث بالترجِب وؤؾَغ

(ذ ؤما اخمحافٓاث ال ي حاء جغجُبها مٗخضال وؿبُاذ ف ي 74.19( و)78.04(ذ و)82.00)

ضاء واللىُُغةذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها ٖلى الترجِب  ا والؿٍى مدافٓاث خماٍ وصٖع

ماخٔ ؤزيرا ؤن مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي 69.23(ذ و)69.81(ذ و)73.08(ذ و)73.61) (ذ ٍو

ف صمكم وصمكمذ وواهذ  ألاكل اث الخلُُم فياهذ في مدافٓاث خلب وٍع في مؿخٍى

م ل اإلاخىؾِ 53.33(ذ و)54.17(ذ و)68.58مخىؾُاث الخلُُم في ول م ها بالترجِب ) (ذ ٍو

ألازيرذ بمضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في مضًىت صمكم هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اؾخجابت 

م ٖلى بحمالي اخمحافٓاث الخما   مماخم( -24 -)الجضٌو مُظ وؤؾَغ

 جلُُم اطخجابت الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث.   أ.

اكت واخضة مً الٗىامل  حكيل اؾخجابت الخمامُظ لخجغبت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت ٖلى  لى اعغم مً ؤن جلُُم اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا ألاؾاؾُت لىجاح الخجغبتذ ٖو

ىؾُا وفم مٗاًير الخلُُمذ غير َظٍ الاؾخجابت واهذ مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث وان مخ

ض ٖلى اإلاخىؾِ في بٌٗ اخمحافٓاثذ  مسخلفت ولُا بين اخمحافٓاثذ فاعجفٗذ بلى ما ًٍؼ
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وجغاحٗذ ه يرا في مدافٓاث ؤزغيذ ولى ها في اخمجمل واهذ في خضوص اإلاخىؾِ الٗا  إلاٗاًير 

 الخلُُم.

اكت لخجغبت ففي بَاع مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي ألافًل ف ي اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا

ىؽذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم اؾخجابت الخمامُظ  َغ ا َو الضمجذ واهذ مدافٓاث خماٍ وصٖع

اكت فضها بالترجِب ) (ذ ؤما مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي 66.10(ذ و)67.31(ذ و)72.22طوي ؤلٖا

ضاء ال ي حاءث في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُاذ فٓهغث في مدافٓاث الماطكُت  وخلب والؿٍى

(ذ 64.53(ذ و)65.00وخموذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم اؾخجابت الخمامُظ فضها بالترجِب )

اث 58.33(ذ و)61.32و) ماخٔ ؤزيرا ؤن اؾخجابت الخمامُظ واهذ ألايٗف في مؿخٍى (ذ ٍو

ف صمكم واللىُُغة وصمكمذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم  الخلُُم باليؿبت خمحافٓاث ٍع

(. وحكيل اؾخجابت الخمامُظ 46.67(ذ و)51.92(ذ و)55.93ضها بالترجِب )اؾخجابت الخمامُظ ف

اكت في مضًىت هل  مماخم( -25 -ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع )الجضٌو طوي ؤلٖا

 جلُُم اطخجابت الخالمُر غير ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث.   ب.

اكت لخجغبت صمج الخمام ؼ حؿهم اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا اكت في حٍٗؼ ُظ طوي ؤلٖا

ٖىامل هجار الخجغبت وجلضمهاذ في الىكذ الظي ًمىً ؤن حكيل فُه واخضة مً الٗىامل ال ي 

اث هجاخها باإلاؿخىي اإلاُلىبذ مما ًجٗل ججٗل جدلُل  حُٗم الخجغبت وجدض مً مؿخٍى

اكت يغوعة ؤؾاؾُت مً يغوعاث جلُُم الخجغبتذ  ماخٔاؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا  ٍو

اكت لخجغبت الضمج واهذ ؤفًل وؿبُا مً اؾخجابت  ؤن اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

بت مً  اكت كٍغ اكت ؤهفؿهمذ ففي خين واهذ اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت بلى )60.44مخىؾِ ) (ذ 64.27( ًماخٔ ؤن اإلاخىؾِ اعجف٘ باليؿبت للخمامُظ غير طوي ؤلٖا

لى الغغم مً ؤن الفغوق لِؿذ هبيرة بال جضٌ ٖلى اؾخجابت اًجابُت للخمامُظ غير طوي  ٖو

اكت.  ؤلٖا

اكت لخجغبت الضمج بدؿب  ماخٔ مً زماٌ جدلُل اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا ٍو

اخمحافٓاث ؤن َظٍ الاؾخجابت ازخلفذ بكيل واضح بين مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في 

( صعحت في 77مخىؾِ الخلُُم بلى ؤه ر مً ) اخمحافٓاث اإلاكمىلت بالضعاؾتذ فلض اعجف٘

ماخٔ ؤن 46مدافٓت خماٍذ واهسفٌ بلى ؤكل مً ) ( صعحت في مدافٓت صمكمذ ٍو

اكت واهذ مدافٓاث خماٍ  اث اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا اخمحافٓاث ألافًل في مؿخٍى
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ىؽ والماطكُتذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب ) َغ (ذ 77.70(ذ و)77.78َو

اكت واهذ مٗخضلت وؿبُا في 74.00و) (ذ هما ًماخٔ ؤن اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

ضاءذ وواهذ  مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي الخابٗت خمحافٓاث خمو واللىُُغة وخلب والؿٍى

اكت فضها بالترجِب ) (ذ 69.23(ذ و)70.16مخىؾُاث جلُُم اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اث جلُُم اؾخجابت الخمامُظ غير (ذ و 64.15(ذ و)66.10و) ؤزيرا ًماخٔ ؤن ؤيٗف مؿخٍى

ف صمكمذ  اذ وٍع اكت ْهغث في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي الخابٗت خمحافٓاث صٖع طوي ؤلٖا

(ذ وحكيل 45.83(ذ و)53.88(ذ و)58.65وصمكمذ وواهذ مخىؾُاث الخلُُم بالترجِب )

اكت في مضًىت صمكم هلُت  ٗف ألاؾاؾُت في جلُُم َظا الًاؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 مماخم( -26 -اخمحىع )الجضٌو 

 أَالي الخالمُر ذوي ؤلاعاكت.جلُُم اطخجابت   ج.

اكت في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت ملاعهت  حاءث اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت ؤهفؿهمذ واؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ غير طوي ؤلا  ٖاكت م٘ اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكتذ ووان اإلاخىؾِ الٗا  الؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي  واؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكت ) لى 77.02ؤلٖا اث الخلُُم في َظا اخمحىعذ وكض عواح بين خضٍ ألٖا ى ؤفًل مؿخٍى (ذ َو

( في مدافٓت 65.02( صعحت في مدافٓت خماٍذ و)88.89وخضٍ ألاصون في اخمحافٓاث بين )

ف صمكم.  ٍع

اكت  ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولى في جلُُم اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي ؤلٖا ٍو

(ذ 88.89واهذ مدافٓاث خماٍ والماطكُت وخموذ وواهذ مٗضالث الخلُُم فضها بالترجِب )

(ذ بِىما واهذ اخمحافٓاث اإلاخىؾُت وؿبُا في جلُُم اؾخجابت ؤولُاء 85.83(ذ و)88.00و)

ا ضاءذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم الخمامُظ طوي ؤلٖا ىؽ واللىُُغة والؿٍى َغ ا َو كت يي صٖع

اكت بالترجِب يي ) (ذ 80.77(ذ و)82.43(ذ و)83.65اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي ؤلٖا

اث الخلُُم ألايٗف في اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي 78.30و) (ذ هما ًماخٔ ؤزيرا ؤن مؿخٍى

اكت ْهغث في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓاث خلب وصمكم وٍعف صمكمذ وواهذ  ؤلٖا

(. وحكيل مضاعؽ 65.42(ذ و)67.08(ذ و)75.00مخىؾُاث الخلُُم في ول م ها بالترجِب )

ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع )الجضٌو الخٗلُم ألاؾاسبي في مدافٓت ٍعف صمكم هل

 مماخم( -27 -
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 الخالمُر غير ذوي ؤلاعاكت. أولُاءجلُُم اطخجابت   د.

اكت ميىها ؤؾاؾُا مً ميىهاث اخمجخم٘ اخمحليذ ٌ كيل ؤولُاء الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

ؼ الخجغبت واإلاؿاَمت في هجاخهاذ في الىكذ  مىً ؤن ًيىن لهم صوعا هبير ألاَمُت في حٍٗؼ ٍو

ماخٔ ؤن  الظي ًمىً ؤن ٌكيلىا ٖامما مً الٗىامل ال ي جدض مً هجاح الخجغبتذ ٍو

ت واهذ اؾخجابت ملبىلت وؿبُا في مجملهاذ وبلغذ هدى  اؾخجابتهم لخجغبت الضمج في ؾىٍع

اكت ؤهفؿهمذ والفغوق اإلاماخٓت 68.33) بت مً اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ طوي ؤلٖا (ذ ويي كٍغ

خين فغوكا يُٗفت وؿبُا.  بين اؾخجابت اخمجمٖى

اكت ازخلف بين  ماخٔ ؤن مخىؾُاث جلُُم اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ غير طوي ؤلٖا ٍو

لى في مدافٓت اخم حافٓاث اإلاكمىلت في الضعاؾت بكيل واضحذ فغواح مضاَا بين خضٍ ألٖا

( صعحتذ وخضٍ ألاصون في مدافٓت ٍعف صمكم ال ي بل  86.00الماطكُت ومخىؾِ كضٍع )

 ( صعحتذ مما ًضٌ ٖلى احؿإ مضي الفغوق بين اخمحافٓاث.51.25مخىؾِ الخلُُم فضها )

ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألا  ولى ألافًل في جلُُم اؾخجابت ؤولُاء الخمامُظ غير ٍو

ىؽذ وواهذ مخىؾُاث جلُُم اؾخجابت  َغ اكت يي مدافٓاث الماطكُت وخمو َو طوي ؤلٖا

اكت فضها بالترجِب ) (ذ وتلى حاهب 80.84(ذ و)80.65(ذ و)86.00ؤولُاء الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكت يي طلً واهذ اخمحافٓاث اإلاٗخضلت وؿبُا في جلُُم اؾخجاب ت اولُاء الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

ضاء وخلبذ وحاءث مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِب  ا واللىُُغة والؿٍى مدافٓاث صٖع

(ذ وؤزيرا حٗض مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبي في 67.23(ذ و)68.14(ذ و)69.23(ذ و)73.08)

ف صمكم مً ؤكل مٗضالث الخلُُم في َظا اخمحىع وواه ذ مدافٓاث خماٍ وصمكم وٍع

(. وحٗض مضاعؽ مدافٓت ٍعف 51.25(ذ و)58.75(ذ و)59.72مخىؾُابها ٖلى الترجِب )

 مماخم( -28 -ُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع )الجضٌو صمكم هل

 .املحلي املجخمعجلُُم اطخجابت  . طادطا

جأأأأأاصي ألاقأأأأأياٌ اخمتخلفأأأأأت الؾأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأي صوعا هبيأأأأأر ألاَمُأأأأأت فأأأأأي جأأأأأىفير الكأأأأأغٍو 

اكأأأأت فأأأأي مأأأأضاعؽ الخٗلأأأأُم ألاؾاسأأأأبيذ فأأأأاخمجخم٘ اخمحلأأأأي َأأأأى اإلا ىاؾأأأأبت لٗملُأأأأت صمأأأأج الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

ومأأأً اإلاماخأأأٔ ؤن اؾأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ البِلأأأت الحايأأأىت لٗملُأأأت الأأأضمجذ ممأأأا ًجٗلأأأه فأأأاٖما ؤؾاؾأأأُاذ 

بت اخمحلي لٗملُت الضمج واهذ مً ؤه ر ؤكل ماقغاث الخلُُم فجاء جلُُمها في اإلاغجبت ألازيرة باليؿأ

( فلِذ مما ًضٌ ٖلى وحىص مكيلت خلُلت في 32.00بلى اإلااقغاث ألازغيذ وبل  مخىؾِ جلُُمها )
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ض مً اإلاخابٗت.  َظا الجاهب جدخاج بلى اإلاٍؼ

غيأأأأأأأر ؤن اإلاخىؾأأأأأأأِ الٗأأأأأأأا  الؾأأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأأي ازخلأأأأأأأف بكأأأأأأأيل واضأأأأأأأح مأأأأأأأ٘ ازأأأأأأأخما  

ىهُت ال ي وان ًخابٗها ماقغاجهذ فٓهغث ؤفًل مؿاَمت للمجخم٘ اخمحلي مً زماٌ البرام ج الخلفٍؼ

ىهُأأأت  اكأأأتذ وال أأأي جأأأغجبِ بسهىنأأأُت ؤويأأأاٖهمذ فلأأأض اؾأأأخدىطث البأأأرامج الخلفٍؼ الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

ىهُأأأأأت مؿأأأأأاَماث 40.13طاث الهأأأأألت ٖلأأأأأى مخىؾأأأأأِ بحمأأأأأالي كأأأأأضٍع ) ( صعحأأأأأتذ وجلأأأأأذ البأأأأأرامج الخلفٍؼ

مؿأأاَماث الجمُٗأأاث ؤمأأا ( صعحأأتذ 36.27اإلاىٓمأأاث الكأأٗبُت ال أأي بلأأ  مخىؾأأِ جلُُمهأأا ؤلاحمأأالي )

أأأأت فأأأأي جلأأأأضًغ بأأأأغامج الأأأأضٖم فيأأأأان مخىؾأأأأِ الخلُأأأأُم ؤلاحمأأأأالي باليؿأأأأبت بلضهأأأأا بدأأأأضوص ) ( 36.27التيًر

صعحأأأأأأتذ ويأأأأأأي فأأأأأأي اإلاىكأأأأأأ٘ ال الأأأأأأث مأأأأأأً خُأأأأأأث ألاَمُأأأأأأتذ همأأأأأأا ًماخأأأأأأٔ ؤًًأأأأأأا ؤن مؿأأأأأأاَمت اإلااؾؿأأأأأأاث 

اغأأأبي وال لأأأافي والهأأأحيذ فياهأأأذ فأأأي اإلاىكأأأ٘ الغابأأأ٘ذ وب مخىؾأأأِ بحمأأأالي الاحخماُٖأأأت طاث الُأأأاب٘ الٍغ

اكت واهذ مدضوصة 31.13كضٍع ) ( صعحتذ هما ًماخٔ ؤًًا ؤن مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا

أان مخىؾأأِ جلُُمهأأا ) ( صعحأأت بلأأى حاهأأب يأأٗف واضأأح ؤًًأأا فأأي مبأأاصعاث الجأأىاع 27.63للغاًأأتذ ووأ

مأً ؤبٗأاص رًت ؤفياع مً قإنها ؤن حؿاٖض في جدؿأين مؿأخىي الخجغبأتذ وبلأ  مخىؾأِ البٗأض ألازيأر 

 -92 -الجأأأأأضٌو )ٗف ألاؾاؾأأأأأُت فأأأأأي جلُأأأأأُم َأأأأأظا اخمحأأأأأىع ( صعحأأأأأتذ وفُأأأأأه هلُأأأأأت الًأأأأأ24.35اخمحأأأأأىع )

 مماخم(

اث جلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأي ْهأأأأأغ مأأأأأغة ؤزأأأأأغي ٖلأأأأأى  ماخأأأأأٔ ؤن الخبأأأأأاًً فأأأأأي مؿأأأأأخٍى ٍو

مؿأأخىي اخمحافٓأأاث اإلاكأأمىلت بالضعاؾأأأتذ فلأأض احؿأأ٘ مجأأاٌ الفأأأغوق بأأين اخمحافٓأأاثذ فيأأان خأأأضٍ 

لأأ ( صعحأأت فأأي مدافٓأأت اللىُُأأغةذ 11.49( صعحأأت فأأي مدافٓأأت الماطكُأأتذ وخأأضٍ ألاصوأأن )56.46ى )ألٖا

وحاءث اخمحافٓاث ألازغي بأين َأظًً الحأضًًذ وواهأذ اخمحافٓأاث الأ مار ألاولأى فأي مؿأخىي جلُأُم 

اؾأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأي يأأأأأأي الماطكُأأأأأأت وصمكأأأأأأم وخلأأأأأأبذ وواهأأأأأأذ مخىؾأأأأأأُاث جلُُمهأأأأأأا بالترجِأأأأأأأب 

( صعحأأأأتذ بِىمأأأأا واهأأأأذ اخمحافٓأأأأاث اإلاٗخضلأأأأت وؿأأأأبُا يأأأأي 33.09( صعحأأأأتذ و)45.50و) ( صعحأأأأتذ56.46)

أأأأأأا وخمأأأأأأاٍذ وواهأأأأأأذ مخىؾأأأأأأُاث الخلُأأأأأأُم فضهأأأأأأا ٖلأأأأأأى الخأأأأأأىالي  أأأأأأف صمكأأأأأأم وخمأأأأأأو وصٖع مدافٓأأأأأأاث ٍع

( صعحأأأأأتذ ؤمأأأأا اخمحافٓأأأأاث ألاكأأأأل فأأأأأي 24.18( صعحأأأأتذ و)26.32( صعحأأأأتذ و)31.89( صعحأأأأتذ و)32.36)

اث جلُأُم اؾأخجابت اخمحلأي ف اث الخلُأُم مؿخٍى أىؽ واللىُُأغةذ وواهأذ مؿأخٍى َغ ضاء َو  أي الؿأٍى

( صعحأأأأأتذ وحٗأأأأأض مدأأأأأافٔ اللىُُأأأأأغة 11.49( صعحأأأأأتذ و)22.78( صعحأأأأأتذ و)23.95فضهأأأأأا ٖلأأأأأى الترجِأأأأأب )

 مماخم( -03 -الجضٌو )ٗف ألاؾاؾُت في جلُُم َظا اخمحىع هلُت الً

وهُت ذاث الصلت بعملُت الدمج. أ.  جلُُم البرامج الخلفٍص

اكت مً الظًً جم اؾخدىطث م ىهُت ٖلى اَخما  الخمامُظ طوي ؤلٖا ت مً البرامج الخلفٍؼ جمٖى
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بصمأأأأاحهم فأأأأي مأأأأضاعؽ الخٗلأأأأُم ألاؾاسأأأأبيذ ممأأأأا ٌكأأأأيل اؾأأأأخجابت ملمىؾأأأأت للمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي لٗملُأأأأت 

ىهُأت بلأ  مخىؾأِ ٖأا   لى الغغم مً ؤن اإلاخىؾأِ الٗأا  لخلُأُم مؿأاَمت البأرامج الخلفٍؼ الضمجذ ٖو

لأأأأأأأف بكأأأأأأأيل واضأأأأأأأح بأأأأأأأين اخمحافٓأأأأأأأاث اإلاكأأأأأأأمىلت ذ غيأأأأأأأر ؤن َأأأأأأأظا اإلاٗأأأأأأأضٌ ازخ( صعحأأأأأأأت40.13كأأأأأأأضٍع )

لأأأأأى ) ( فأأأأأي مدافٓأأأأأت الماطكُأأأأأتذ وخأأأأأضٍ ألاصوأأأأأن 61.36بالضعاؾأأأأأتذ وحأأأأأاء مأأأأأضي الفأأأأأغوق بأأأأأين خأأأأأضٍ ألٖا

ضاء. (11.33)  صعحت في مدافٓت الؿٍى

أأأأأأا مأأأأأأ٘ البأأأأأأأرامج  اكأأأأأأأت كٍى أأأأأأان جفاٖأأأأأأل الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا ؤمأأأأأأا اخمحافٓأأأأأأاث الأأأأأأأ مار ألاولأأأأأأى ال أأأأأأي وأ

أأف صمكأأمذ وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا ٖلأأى الخ ىهُأأت ف أأي مدافٓأأاث الماطكُأأت وصمكأأم وٍع لفٍؼ

( صعحأأتذ ؤمأأأا اخمحافٓأأاث ال أأي حأأأاءث فأأي مىكأأأ٘ 55.08( صعحأأأتذ و)56.90( صعحأأتذ و)61.36الترجِأأب )

أأأىؽذ وواهأأأذ مخىؾأأأُاث  َغ أأأا وخمأأأاٍ وخلأأأب َو اث الخلُأأأُم ف أأأي مدافٓأأأاث صٖع مٗخأأأضٌ فأأأي مؿأأأخٍى

ذ وتلأأأأى ( صعحأأأأت33.05( صعحأأأأت و)33.87( صعحأأأأتذ و)43.75( صعحأأأأتذ و)52.00ِأأأأب )الخلُأأأأُم فضهأأأأا بالترج

اث الخلُأأأأُم يأأأأي مدافٓأأأأاث ... وواهأأأأذ مخىؾأأأأُاث  حاهأأأأب طلأأأأً واهأأأأذ اخمحافٓأأأأاث ألاكأأأأل فأأأأي مؿأأأأخٍى

كأأأأأأيل 16.33( صعحأأأأأأتذ و)21.43( صعحأأأأأأتذ و)25.00الخلُأأأأأُم فأأأأأأي وأأأأأأل م هأأأأأأا ٖلأأأأأأى الترجِأأأأأب ) ( صعحأأأأأأتذ َو

 مماخم( -31 -ؾُت في جلُُم َظا اخمحىع )الجضٌو ٗف ألاؾااإلاخىؾِ ألازير هلُت الً

 .مبادزاث اإلاىظماث الشعبُت بدظب املحافظاثجلُُم   ب.

حٗأأأض اإلاىٓمأأأأاث الكأأأأٗبُت ميىهأأأأا ؤؾاؾأأأأُا مأأأأً ميىهأأأأاث اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي ٖلأأأأى مؿأأأأخىي ألاخُأأأأاء 

مىأأأً ؤن حؿأأأاَم بأأأضوع فاٖأأأل لخدؿأأأين ٖملُأأأاث صمأأأج الخمامُأأأظ  واللأأأغي فأأأي اخمحافٓأأأاث اخمتخلفأأأتذ ٍو

ماخٔ ؤن مباصعاث اإلاىٓمأاث الكأٗبُت واهأذ فأي اإلاىكأ٘ ط اكت في مضاعؽ الخٗلُم ألاؾاسبيذ ٍو وي ؤلٖا

لأأى الأأغغم مأأً طلأأً واهأأذ مخىؾأأِ الخلُأأُم صون مغجبأأت  ىهُأأتذ ٖو أأما  والبأأرامج الخلفٍؼ ال أأاوي بٗأأض ؤلٖا

أى مٗأضٌ ٌٗأض 36.27الىؾِذ فيان مخىؾِ الخلُُم ٖلى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث ) ( صعحأتذ َو

اجه بين اخمحافٓاثذ لىىأه ف لى الغغم مً ازخما  مؿخٍى ي جهيُفاث اإلاٗضالث الًُٗفت وؿبُاذ ٖو

 في اخمجمل وان يُٗفا قإهه في طلً قإن ول اإلااقغاث طاث الهلت باؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي.

ماخٔ ؤن اخمحافٓاث ال مار ألاولأى ال أي واهأذ فضهأا مبأاصعاث اإلاىٓمأاث الكأٗبُت  يأي ؤفًأل ٍو

ضاء وصمكأأأأمذ  مدافٓأأأأاث ( 65.22وواهأأأأذ مخىؾأأأأُاث الخلُأأأأُم فضهأأأأا ٖلأأأأى الترجِأأأأب )الماطكُأأأأت الؿأأأأٍى

( صعحأأأأأأأتذ ؤمأأأأأأأا اخمحافٓأأأأأأأاث ال أأأأأأأي حأأأأأأأاءث فأأأأأأأي مىكأأأأأأأ٘ مٗخأأأأأأأضٌ فأأأأأأأي 45.61( صعحأأأأأأأتذ و)45.83صعحأأأأأأأتذ و)

اث الخلُأأُم ف أأي مدافٓأأاث أأا  مؿأأخٍى أأف صمكأأم وخمأأو وصٖع وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم خلأأب وٍع

( صعحتذ وتلى حاهب طلأً 28.26( صعحت و)34.62( صعحتذ و)35.00( صعحتذ و)35.25فضها بالترجِب )

اث الخلُأُم يأي مدافٓأاث أىؽ واللىُُأغة وخمأاٍ واهذ اخمحافٓاث ألاكأل فأي مؿأخٍى ... وواهأذ  ََغ
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( صعحأأأتذ 16.67( صعحأأأتذ و)18.18( صعحأأأتذ و)25.36مخىؾأأأُاث الخلُأأأُم فأأأي وأأأل م هأأأا ٖلأأأى الترجِأأأب )

كيل اإلاخىؾِ ألازير  -ٗف ألاؾاؾأُت فأي جلُأُم َأظا اخمحأىع )الجأضٌو لُت الًأهخماٍ  خمحافٓت َو

 مماخم( -32

تمبادزاث جلُُم  ج.  .بدظب املحافظاث الجمعُاث الخيًر

اكأأأأأت فأأأأأي  أأأأأت لأأأأأضٖم ٖملُأأأأأاث بصمأأأأأاج الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا حأأأأأاء مىكأأأأأ٘ مبأأأأأاصعاث الجمُٗأأأأأاث التيًر

اث الخلُأأأأُم بٗأأأأض البأأأأر  مامُأأأأت مأأأأضاعؽ الخٗلأأأأُم ألاؾاسأأأأبي فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ ال الأأأأث مأأأأً خُأأأأث مؿأأأأخٍى امج ؤلٖا

ماخأأأأأٔ ؤن مخىؾأأأأأِ  ىهُأأأأأت مأأأأأً حهأأأأأتذ ومؿأأأأأاَماث اإلاىٓمأأأأأاث الكأأأأأٗبُت مأأأأأً حهأأأأأت زاهُأأأأأتذ ٍو والخلفٍؼ

لأأأى الأأأغغم مأأأً اهسفأأأاى 32.35الخلُأأأُم ٖلأأأى مؿأأأخىي بحمأأأالي اخمحافٓأأأاث بلأأأ  مٗأأأضٌ ) ( صعحأأأتذ ٖو

اإلاخىؾأأأأِ ٖلأأأأى مؿأأأأخىي بحمأأأأالي اخمحافٓأأأأاث بال ؤهأأأأه ازخلأأأأف بأأأأين اخمحافٓأأأأاث بضعحأأأأت هبيأأأأرةذ وعاوح 

لأأأأى )مأأأأضي  ( فأأأأي 18.18( صعحأأأأت فأأأأي مدافٓأأأأت الماطكُأأأأتذ والحأأأأض ألاصوأأأأن )73.81الفأأأأغوق بأأأأين الحأأأأض ألٖا

 مدافٓت اللىُُغة.

أأت لخجغبأأت  ماخأأٔ ؤن اخمحافٓأأاث ال أأي حأأاءث مخىؾأأُاث جلُأأُم اؾأأخجابت الجمُٗأأاث التيًر ٍو

الأأضمج فضهأأا واهأأذ مدافٓأأاث الماطكُأأت وصمكأأم وخمأأوذ وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا بالترجِأأب 

اخمحافٓاث ال ي حاءث في مىك٘ مٗخأضٌ فأي ( صعحتذ ؤما 42.31( صعحتذ و)43.64( صعحتذ و)73.81)

اث الخلُأأأأأُم ف أأأأأي مدافٓأأأأأاث أأأأأىؽذ  مؿأأأأأخٍى َغ أأأأأا َو أأأأأأف صمكأأأأأم وصٖع وواهأأأأأذ مخىؾأأأأأأُاث خلأأأأأب وٍع

( صعحأأأأتذ وتلأأأأى 22.39( صعحأأأأت و)22.92( صعحأأأأتذ و)27.66( صعحأأأأتذ و)37.27الخلُأأأأُم فضهأأأأا بالترجِأأأأب )

اث الخلُأأأأأأُم يأأأأأأي مدافٓأأأأأأاثحاهأأأأأأب طلأأأأأأً واهأأأأأأذ اخمح ضاء وخمأأأأأأاٍ  افٓأأأأأأاث ألاكأأأأأأل فأأأأأأي مؿأأأأأأخٍى الؿأأأأأأٍى

( صعحأأتذ 19.44( صعحأأتذ و)21.28وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فأأي وأأل م هأأا ٖلأأى الترجِأأب )واللىُُأأغةذ 

كأأأأيل اإلاخىؾأأأأِ ألازيأأأأر18.18و) ٗف ألاؾاؾأأأأُت فأأأأي هلُأأأأت الًأأأأ فأأأأي مدافٓأأأأت اللىُُأأأأغة ( صعحأأأأتذ َو

 (مماخم -33 -جلُُم َظا اخمحىع )الجضٌو 

 .مبادزاث اإلاإطظاث الاحخماعُت بدظب املحافظاثجلُُم  د.

اغأأبي ػ ًخأأى  ٕ فأأي َأأظا مدأأىع وكأأاٍ اإلااؾؿأأاث طاث الُأأاب٘ الاحخمأأا ي والهأأحي وال لأأافي والٍغ

ايأأأأأأأأُتذ واإلاغاهأأأأأأأأؼ ال لافُأأأأأأأأتذ  ال أأأأأأأي لأأأأأأأأم جٓهأأأأأأأأغ فٗالُابهأأأأأأأأا فأأأأأأأأي الخهأأأأأأأيُفاث الؿأأأأأأأأابلتذ وأأأأأأأأالخىاصي الٍغ

ماخأأأأٔ ؤن  أأأأاذ ٍو مىكأأأأ٘ اإلاؿأأأأاَمت ال أأأأي كتهأأأأا َأأأأظٍ اإلااؾؿأأأأاث ًأأأأإحي فأأأأي واإلاىخأأأأضًاث الاحخماُٖأأأأت وغيَر

أأتذ وبلأأ  مخىؾأأِ  ىهُأأت واإلاىٓمأأاث الكأأٗبُت والجمُٗأأاث التيًر اإلاغجبأأت الغابٗأأتذ بٗأأض البأأرامج الخلفٍؼ

 ( صعحتذ ويي مً اإلاٗضالث اإلاىسفًت وؿبُا.31.13جلُُمها ٖلى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث )
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ذ فأي َأظا اخمحأىع  ؾأُاث الخلُأُم فضهأا يأي ألافًألؤما اخمحافٓاث ال مار ألاولى ال ي واهأذ مخى 

( 56.25ذ وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا ٖلأأى الترجِأأب )الماطكُأأت وصمكأأم وخمأأو ف أأي مدافٓأأاث

( صعحأأأأأأأتذ ؤمأأأأأأأا اخمحافٓأأأأأأأاث ال أأأأأأأي حأأأأأأأاءث فأأأأأأأي مىكأأأأأأأ٘ مٗخأأأأأأأضٌ فأأأأأأأي 38.46( صعحأأأأأأأتذ و)40.35صعحأأأأأأأتذ و)

اث الخلُُم ف أي مدافٓأاث  ضاء وخمأاٍمؿخٍى أىؽ والؿأٍى َغ وواهأذ مخىؾأُاث الخلُأُم . خلأب َو

( صعحتذ وتلى حاهب طلأً 19.44( صعحت و)22.83( صعحتذ و)33.85( صعحتذ و)37.50فضها بالترجِب )

اث الخلُأأُم يأي مدافٓأاث أا واللىُُأغةذ واهأذ اخمحافٓأاث ألاكأل فأي مؿأخٍى وواهأأذ  ع  صمكأم وصٖع

( 5.00)ؤزيأأأأأرا ذ و ( صعحأأأأأت16.67( صعحأأأأأتذ و)18.37مخىؾأأأأأُاث الخلُأأأأأُم فأأأأأي وأأأأأل م هأأأأأا ٖلأأأأأى الترجِأأأأأب )

كأأأأيل اإلاخىؾأأأأِ ألازيأأأأر هلُأأأأت الًأأأأاللىُُأأأأغة خمحافٓأأأأتاث صعحأأأأ ٗف ألاؾاؾأأأأُت فأأأأي جلُأأأأُم َأأأأظا ذ َو

 مماخم( -34 -اخمحىع )الجضٌو 

 .للخالمُر ذوي ؤلاعاكتمظاعدة الجواز مً ألاَالي جلُُم  ٌ.

ا مأأأأً ٖىامأأأل هجأأأأاح الخجغبأأأأتذ فهأأأم حأأأأؼء مأأأأً البُقلأأأأت  حٗأأأض مؿأأأأاٖضاث الجأأأأىاع ٖأأأامما ؤؾاؾأأأُأ

ا الحا مىً لهم ؤن ًاصوا صوعا فاٖماذ مً زماٌ اإلاؿاٖضاث ال ي ًمىً ؤن ًلضمَى يىت للخجغبتذ ٍو

لأأى الأأغغم مأأً طلأأً ًماخأأٔ ؤن  م م هأأاذ ٖو اكأأت ٖىأأض كأأضومهم بلأأى اإلاضعؾأأت ؤو زأأغَو للخمامُأأظ طوي ؤلٖا

أأأأأان يأأأأأأُٗفا حأأأأأأضاذ ولأأأأأأم ًجأأأأأأاوػ مخىؾأأأأأأِ الخلُأأأأأأُم ٖلأأأأأأى مؿأأأأأأخىي بحمأأأأأأالي  أأأأأأم فأأأأأأي َأأأأأأظا اخمجأأأأأأاٌ وأ صوَع

ى مً اإلاٗضالث الًُٗفت هما َى مماخٔ.28.00ٗضٌ )ماخمحافٓاث   ( صعحتذ َو

لى الغغم مً طلأً فلأض ازخلأف َأظا اإلاٗأضٌ بأين اخمحافٓأاثذ واهسفأٌ فأي ؤزأغيذ وواهأذ  ٖو

الأأ مار ألاولأأى ال أأي واهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم  اخمحافٓأأاثصمكأأم والماطكُأأت وخمأأو يأأي مدافٓأأاث 

( صعحأأتذ 42.86( صعحأأتذ و)43.97ٖلأأى الترجِأأب )مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا وحأأاءث فضهأأا يأأي ألافًأألذ 

اث الخلُُم ف ي مدافٓاث 39.66و) ( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث ال ي حاءث في مىك٘ مٗخضٌ في مؿخٍى

ضاء أأأف صمكأأأم والؿأأأٍى ( صعحأأأتذ 28.95. وواهأأأذ مخىؾأأأُاث الخلُأأأُم فضهأأأا بالترجِأأأب )خلأأأب وخمأأأاٍ وٍع

اهأأأب طلأأأً واهأأأذ اخمحافٓأأأاث ألاكأأأل فأأأي ( صعحأأأتذ وتلأأأى ح22.92( صعحأأأت و)23.96( صعحأأأتذ و)25.00و)

اث الخلُأأأُم يأأأي مدافٓأأأاث أأأىؽ واللىُُأأأغةذ  مؿأأأخٍى َغ أأأا َو وواهأأأذ مخىؾأأأُاث الخلُأأأُم فأأأي وأأأل صٖع

أأأأأى ذ اث خمحافٓأأأأأت اللىُُأأأأأغة( صعحأأأأأ5.00( صعحأأأأأتذ و)15.91( صعحأأأأأتذ و)18.00م هأأأأأا ٖلأأأأأى الترجِأأأأأب ) َو

ٌ يل هلُت الًٌك الظياإلاٗضٌ   مماخم( -35 - ٗف ألاؾاؾُت في جلُُم َظا اخمحىع )الجضو

 .مً ألاَالي بدظب املحافظاث أَل الحي مبادزاثجلُُم  و.

أأت ٖامأأتذ ومأأضاعؽ الخٗلأأُم ألاؾاسأأبي اَخمامأأا هبيأأرا بمبأأاصعاث الجأأىاع  جأأىلي اإلااؾؿأأاث التربٍى

اكأأت فأأي الٗملُأأت الخٗلُمُأأتذ طلأأً ؤن م أأل َأأظٍ اإلابأأاصعاث ًمىأأً  طاث الهأألت بمىيأإٔى صمأأج طوي ؤلٖا
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ً ؤو اإلاٗلمأين ؤو ؤن جىكف ًٖ مىاًَ كىة و  يٗف في الخجغبت ًهٗب اهدكافها مأً كبأل اإلاأضًٍغ

لأأأى الأأأغغم مأأأً طلأأأً ًماخأأأٔ ؤن مبأأأاصعاث الجأأأىاع اهأأأظا التهأأأىم  الٗأأأاملين فأأأي اإلاضعؾأأأت ٖمىمأأأاذ ٖو

اث الخلُأُم باليؿأبت بلأى مدأىع اؾأخجابت اخمجخمأ٘ اخمحلأيذ  واهذ يُٗفت حضاذ ووان مً ؤكل مؿخٍى

( صعحأت فلأِ ٖلأى مؿأخىي بحمأالي اخمحافٓأاثذ واهسفأٌ 25.00ولم ًجاوػ مٗضٌ الخلُُم وؿأبت )

 في بًٗها بلى ؤكل مً طلً بى ير.

ماخأأٔ ؤن  اخمحافٓأأاث الأأ مار ألاولأأى ال أأي واهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا يأأي ألافًأألذ ف أأي ٍو

( صعحأتذ 45.24ذ وواهأذ مخىؾأُاث الخلُأُم فضهأا ٖلأى الترجِأب )الماطكُت وصمكأم وخمأاٍمدافٓاث 

اث 36.11تذ و)( صعحأأأأأ39.47و) ( صعحأأأأأتذ ؤمأأأأأا اخمحافٓأأأأأاث ال أأأأأي حأأأأأاءث فأأأأأي مىكأأأأأ٘ مٗخأأأأأضٌ فأأأأأي مؿأأأأأخٍى

أأأأأاذالخلُأأأأأُم ف أأأأأي مدافٓأأأأأاث  أأأأأف صمكأأأأأم وصٖع وواهأأأأأذ مخىؾأأأأأُاث الخلُأأأأأُم فضهأأأأأا  خمأأأأأو وخلأأأأأب وٍع

( صعحأأأأأتذ وتلأأأأأى حاهأأأأأب طلأأأأأً 21.15( صعحأأأأأت و)24.04( صعحأأأأأتذ و)24.14( صعحأأأأأتذ و)29.31بالترجِأأأأأب )

اث الخ أأأأىؽ واللىُُأأأأغةذلُأأأأُم يأأأأي مدافٓأأأأاث واهأأأأذ اخمحافٓأأأأاث ألاكأأأأل فأأأأي مؿأأأأخٍى َغ ضاء َو  الؿأأأأٍى

( 5.00)ؤزيأرا ( صعحأتذ و 9.56( صعحأتذ و)17.02وواهذ مخىؾُاث الخلُأُم فأي وأل م هأا ٖلأى الترجِأب )

فأأأي جلُأأأُم َأأأظا اخمحأأأىع  هلُأأأت الًأأأٗف ألاؾاؾأأأُتاث فأأأي مدافٓأأأت اللىُُأأأغة ال أأأي واهأأأذ حكأأأيل صعحأأأ

 مماخم( -36 -)الجضٌو 

  مً خُث الىدُجتجلُُم ججسبت الدمج  .طابعا

ذ ماقغاث جلُُم الخجغبت مً خُأ  بالخدؿأً جخٗلأم فأي زمازأت ؤبٗأاص ؤؾاؾأُت ث الىدُجأتجىٖػ

اكأأأأأأأأأتذ اكأأأأأأأأأت مأأأأأأأأأً  الخٗلُمأأأأأأأأأي الخمامُأأأأأأأأأظ طوي الٖا  الاحخماُٖأأأأأأأأأتذ إلاكأأأأأأأأأاعهتاوجمىأأأأأأأأأين الخمامُأأأأأأأأأظ طوي الٖا

اكأأأأأت إلاهأأأأأاعاث الخىانأأأأأل الاحخمأأأأأا يذ وحأأأأأاءث بهؿأأأأأاب وازيأأأأأرا اث الخمامُأأأأأظ طوي الٖا ُأأأأأُم الخل مؿأأأأأخٍى

  واعجف٘ في حىاهب ؤزغي. مسخلفت الى خض ماذ فاعجف٘ مٗضٌ الخلُُم في حىاهب

 احمأأأالي ومخىؾأأأِ التامؿأأأت ٖلأأأى مؿأأأخىي احمأأأالي اإلااقأأأغاث فأأأي اإلاغجبأأأت حأأأاء جلُأأأُم الخجغبأأأت

باليؿأأأأأأأأأأبت بلأأأأأأأأأأى ماقأأأأأأأأأأغ  (63.14اعجفأأأأأأأأأأ٘ بلأأأأأأأأأأى ) ؤمأأأأأأأأأأا ٖلأأأأأأأأأأى مؿأأأأأأأأأأخىي ماقأأأأأأأأأأغاجه فلأأأأأأأأأأض  (ذ48.96) كأأأأأأأأأضٍع

اكأأأت إلا الخمامُأأأظ بهؿأأاب  إلااقأأأغ ( باليؿأأأبت50.41) وجغاحأأأ٘ بلأأأى  الاحخمأأأا يذ هأأأاعاث الخىانأأألطوي الٖا

اكأأأأأت هأأأأأغث هلُأأأأأت الًأأأأأٗف ألاؾاؾأأأأأُت فأأأأأي  مأأأأأً اإلاكأأأأأاعهت جمىأأأأأين الخمامُأأأأأظ طوي الٖا الاحخماُٖأأأأأتذ ْو

اث اكأتالخدؿً الخٗلُمي واإلاٗغفي  مؿخٍى ال أي بلأ  مخىؾأِ جلُُمهأا  باليؿأبت بلأى الخمامُأظ طوي الٖا

 ماخم(م -37 -( صعحت )الجضٌو 42.61)

أأأأأان  ؤمأأأأأأا جلُأأأأأأُم الخجغبأأأأأأت مأأأأأأً خُأأأأأأث الىدُجأأأأأأت بدؿأأأأأأب اخمحافٓأأأأأأاثذ فأأأأأأُماخٔ ؤن اإلاخىؾأأأأأأِ وأ

ما اخمحافٓاث مخباًىاذ ولىً مضي الفغوق ؤكل مما َى ٖلُه باليؿبت إلااقغاث ؤزغيذ فُماخٔ ؤن 
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أأأأأا  الأأأأأ مار ألاولأأأأأى ال أأأأأي واهأأأأأذ مخىؾأأأأأُاث الخلُأأأأأُم فضهأأأأأا يأأأأأي ألافًأأأأألذ ف أأأأأي مدافٓأأأأأاث خمأأأأأو وصٖع

( 54.18( صعحأأتذ و)54.81( صعحأأتذ و)58.33ىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا ٖلأأى الترجِأأب )ذ وواهأأذ مخوخمأأاٍ

اث الخلُأُم ف أي مدافٓأاث أىؽ  صعحتذ ؤما اخمحافٓاث ال ي حاءث في مىك٘ مٗخضٌ في مؿأخٍى ََغ

أأأأأأأأف صمكأأأأأأأأمذ  ( صعحأأأأأأأأتذ 53.88وواهأأأأأأأأذ مخىؾأأأأأأأأُاث الخلُأأأأأأأأُم فضهأأأأأأأأا بالترجِأأأأأأأأب )والماطكُأأأأأأأأت وخلأأأأأأأأب وٍع

( صعحأأأتذ وتلأأأى حاهأأأب طلأأأً واهأأأذ اخمحافٓأأأاث ألاكأأأل فأأأي 46.25)( صعحأأأت و51.35( صعحأأأتذ و)53.00و)

اث الخلُُم يي مدافٓاث ضاء واللىُُأغةذ  مؿخٍى وواهأذ مخىؾأُاث الخلُأُم فأي وأل صمكم والؿأٍى

كأأأيل اإلاخىؾأأأِ ألازيأأأأر 38.46( صعحأأأتذ و)41.04( صعحأأأتذ و)42.018م هأأأا ٖلأأأى الترجِأأأب ) ( صعحأأأتذ َو

 مماخم( -38 -)الجضٌو ٗف ألاؾاؾُت في جلُُم َظا اخمحىع هلُت الً

 مهازاث الخواصل اإلاكدظبت لدى الخالمُر ذوي ؤلاعاكت.جلُُم  أ.

ًذ ٖلأى  اكأت إلاهأاعاث الخىانأل مأ٘ آلازأٍغ ٌؿخدىط بهؿاب الخمامُظ ٖامتذ والخمامُأظ طوي ؤلٖا

مؿأأأأأخىي ألاكأأأأأغان وألاؾأأأأأغة واخمجخمأأأأأ٘ ٖلأأأأأى اَخمأأأأأا  اإلاٗىُأأأأأين بٗملُأأأأأت الأأأأأضمجذ فمهأأأأأاعة الخىانأأأأأل مأأأأأ٘ 

ً حؿا مىأً ؤن جيأىن آلازٍغ اكت ٖلأى الاهأضماج فأي الحُأاة الاحخماُٖأت هبيأرةذ ٍو ٖض الخمامُظ طوي ؤلٖا

ماخٔ ؤن جلُُم الخجغبت مً خُث مهاعاث الخىانل  ؤه ر ؤَمُت مً اإلااقغاث الخٗلُمُت هفؿهاذ ٍو

اكت واهذ مً ؤفًل ماقغاث جلُأُم الخجغبأت مأً خُأث الىدُجأتذ  اإلاىدؿبت لضي الخمامُظ طوي ؤلٖا

ى مً اإلاخىؾُاث اإلاٗخضلت وؿبُا.64.14ىؾِ الخلُُم فضها )ووان مخ  ( صعحتذ َو

خمحافٓأأأاث الأأأ مار ألاولأأأى ال أأأي واهأأأذ وحكأأأير البُاهأأأاث طاث الهأأألت بمىيأأإٔى َأأأظٍ اإلاهأأأاعة ؤن ا

أأأأأأأاذمدافٓأأأأأأأاث واهأأأأأأأذ مخىؾأأأأأأأُاث الخلُأأأأأأأُم فضهأأأأأأأا يأأأأأأأي ألافًأأأأأأألذ  أأأأأأأىؽ وصٖع َغ وواهأأأأأأأذ  الماطكُأأأأأأأت َو

( صعحأأأأأتذ ؤمأأأأأا 73.08( صعحأأأأأتذ و)73.65( صعحأأأأأتذ و)80.00مخىؾأأأأأُاث الخلُأأأأأُم فضهأأأأأا ٖلأأأأأى الترجِأأأأأب )

اث الخلُأأأأُم ف أأأأي مدافٓأأأأاث  وخمأأأأاٍ  خمأأأأواخمحافٓأأأأاث ال أأأأي حأأأأاءث فأأأأي مىكأأأأ٘ مٗخأأأأضٌ فأأأأي مؿأأأأخٍى

ضاءذ  ( صعحأأأأتذ 63.89( صعحأأأأتذ و)64.17وواهأأأأذ مخىؾأأأأُاث الخلُأأأأُم فضهأأأأا بالترجِأأأأب ) وخلأأأأب والؿأأأأٍى

اث الخلُأأُم ( صعحأأتذ وتلأأى حاهأأب طلأأً واهأأذ اخمحافٓأأ60.33( صعحأأت و)61.99و) اث ألاكأأل فأأي مؿأأخٍى

ف صمكم وصمكمذ يي مدافٓاث وواهذ مخىؾُاث الخلُُم في ول م ها ٖلأى الترجِأب  اللىُُغة وٍع

كأأأأأأيل اإلاخىؾأأأأأأِ ألازيأأأأأأأر هلُأأأأأأت الًأأأأأأأ49.58( صعحأأأأأأتذ و)56.25( صعحأأأأأأتذ و)58.33) ٗف ( صعحأأأأأأأتذ َو

 مماخم( -39 -ألاؾاؾُت في جلُُم َظا اخمحىع )الجضٌو 

 لدى الخالمُر ذوي ؤلاعاكت.حخماعُت اإلاكدظبت اإلاهازاث الا جلُُم  ب.

جخم ل اإلاهاعاث الاحخماُٖت اإلاىدؿبت في اللضعة ٖلى مماعؾت الٗمل م٘ الجماٖتذ واللٗب م٘ 

اكأأتألاكأأغان مأأً طوي  اكأأتألازأأغيذ وألاكأأغان غيأأر طوي  ؤلٖا ذ ومٓأأاَغ الحأأىاع وجبأأاصٌ الأأغؤي وخأأل ؤلٖا
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وحٗأأأض َأأأظٍ اإلاهأأأاعاث ميىهأأأا ؤؾاؾأأأُا مأأأً ميىهأأأاث  الىاحبأأأاث الضعاؾأأأُت بكأأأيل مكأأأترن مأأأ٘ ألاكأأأغانذ

اكأت لهأظٍ اإلاهأاعاث حأاء فأي اإلاىكأ٘ ال أاوي  ماخٔ بن جلُُم بهؿاب الخمامُظ طوي ؤلٖا ٖملُت الضمجذ ٍو

( 50.41مأأأأً خُأأأأث ألاَمُأأأأت باليؿأأأأبت لخلُأأأأُم الخجغبأأأأت مأأأأً الىدُجأأأأتذ وبلأأأأ  مخىؾأأأأِ الخلُأأأأُم فضهأأأأا )

اث الخلُُم اإلاخىؾُ ى في ٖضاص مؿخٍى  ت.صعحتذ َو

ماخٔ ؤن َظا اإلاٗضٌ ازخلف بين اخمحافٓأاث بهأىعة واضأحتذ فياهأذ  اخمحافٓأاث الأ مار ٍو

أأا وخمأأاٍ وخلأأب مدافٓأأاثيأأي ألاولأأى ال أأي واهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فضهأأا يأأي ألافًأألذ  ذ وواهأأذ صٖع

( صعحأأأأأتذ ؤمأأأأأا 56.08( صعحأأأأأتذ و)56.94( صعحأأأأأتذ و)61.54مخىؾأأأأأُاث الخلُأأأأأُم فضهأأأأأا ٖلأأأأأى الترجِأأأأأب )

اث الخلُأأُم ف أأي مدافٓأأاثاخمحافٓأأاث ال خمأأو والماطكُأأت   أأي حأأاءث فأأي مىكأأ٘ مٗخأأضٌ فأأي مؿأأخٍى

ضاءذ  ىؽ والؿٍى َغ ( صعحأتذ 52.00( صعحأتذ و)52.50وواهذ مخىؾُاث الخلُُم فضها بالترجِأب ) َو

أأأأأأأف صمكأأأأأأأم وصمكأأأأأأأأم ( صعحأأأأأأأتذ وتلأأأأأأأى حاهأأأأأأأب طلأأأأأأأً واهأأأأأأأذ مدافٓأأأأأأأاث 50.00( صعحأأأأأأأت و)50.68و) ٍع

اث الخلواللىُُأأأأغة يأأأأي  ُأأأأُم وواهأأأأذ مخىؾأأأأُاث الخلُأأأأُم فأأأأي وأأأأل م هأأأأا ٖلأأأأى الترجِأأأأب ألاكأأأأل فأأأأي مؿأأأأخٍى

كيل اإلاخىؾِ ألازير 34.62( صعحتذ و)50.00( صعحتذ و)48.73) في مدافٓت اللىُُغة ( صعحتذ َو

 مماخم( -40 -ٗف ألاؾاؾُت في جلُُم َظا اخمحىع )الجضٌو هلُت الً

اث الخدظً الخعلُمي لدى الخالمُر ذوي ؤلاعاكت.جلُُم  ج.  مظخٍو

اكت ملاعهت م٘ ؤكغانهم غيأر طوي  ٌٗض ماقغ الخدؿً في اإلاؿخىي الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا

اكأت واخأضا مأً اإلااقأغاث ألاؾاؾأأُت لخلُأُم الخجغبأت مأً خُأأث الىدُجأتذ فالؿأااٌ الأظي ًُأأغح  ؤلٖا

هفؿه باؾخمغاع َل اؾخُاٖذ ججغبت الضمج ؤن حؿهم في جدؿين اإلاؿخىي الخٗلُمي للخمامُظ طوي 

اكأأت  اكأأت؟ذ ًماخأأٔ ؤن الخلُأأُم الٗأأا  لهأأظا اخمحأأىع اء فأأي ؤلٖا همأأا يأأي ٖلُأأه بأأين الخمامُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا

أأأى مأأأً ؤكأأأل مخىؾأأأُاث جلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث 42.61مغجبأأأت صون اإلاخىؾأأأُتذ فبلأأأ  ) ( صعحأأأتذ َو

 الىدُجت ال ي اهتهذ بلضها.

فأي  هأا يأي ألافًألال مار ألاولى ال ي واهذ مخىؾأُاث الخلُأُم فضومً اإلاماخٔ ؤن اخمحافٓاث 

ذ وواهأأأذ مخىؾأأأُاث الخلُأأأُم فضهأأأا ٖلأأأى الترجِأأأب خمأأأو وخمأأأاٍ وخلأأأب ذ يأأأي مدافٓأأأاثَأأأظا اخمحأأأىع 

( صعحتذ ؤما اخمحافٓاث ال ي حاءث في مىك٘ مٗخأضٌ فأي 46.62( صعحتذ و)54.17( صعحتذ و)69.17)

اث الخلُأأأأُم ف أأأأي مدافٓأأأأاث  أأأأف صمكأأأأمذ مؿأأأأخٍى أأأأىؽ وٍع َغ أأأأا وصمكأأأأم َو وواهأأأأذ مخىؾأأأأُاث صٖع

( صعحأأأأتذ وتلأأأأى 41.25( صعحأأأأت و)42.57( صعحأأأأتذ و)42.92( صعحأأأأتذ و)44.23م فضهأأأأا بالترجِأأأأب )الخلُأأأأُ

اث الخلُأأأأُم يأأأأأي مدافٓأأأأاث الماطكُأأأأت واللىُُأأأأأغة  حاهأأأأب طلأأأأً واهأأأأأذ اخمحافٓأأأأاث ألاكأأأأل فأأأأأي مؿأأأأخٍى

ضاءذ  ( صعحأأتذ 30.77( صعحأأتذ و)36.00وواهأأذ مخىؾأأُاث الخلُأأُم فأأي وأأل م هأأا ٖلأأى الترجِأأب )والؿأأٍى
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كأأأأيل اإلاخىؾأأأأِ ألازيأأأأر ( صعحأأأأت24.53و) ضاء ذ َو ٗف ألاؾاؾأأأأُت فأأأأي هلُأأأأت الًأأأأفأأأأي مدافٓأأأأت الؿأأأأٍى

 مماخم( -41 -جلُُم َظا اخمحىع )الجضٌو 

 جلُُم الخجسبت على مظخوى املحافظاث .زامىا

ًماخأأأٔ ؤن جلُأأأُم هجغبأأأت الأأأضمج فأأأي وأأأل مدافٓأأأت لأأأظابها حأأأاء مسخلفأأأا وؿأأأبُا ٖأأأً جلُُمهأأأا فأأأي 

مىً بًجاػ جلُُ  م ول ججغبت بظابها ٖلى الىدى آلاحي:اخمحافٓاث ألازغيذ ٍو

 دمشممدافظت  أ.

حأأأأاء اإلاخىؾأأأأِ الٗأأأأا  لخلُأأأأُم ججغبأأأأت الأأأأضمج فأأأأي مدافٓأأأأت صمكأأأأم فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ اإلاٗخأأأأضٌ وؿأأأأبُاذ 

أأأأى ًلأأأأل كلأأأأُما ٖأأأأً خأأأأضوص الىؾأأأأِذ ولأأأأم ًسخلأأأأف بأأأأين 48.21وواهأأأأذ مخىؾأأأأِ الخلُأأأأُم ) ( صعحأأأأتذ َو

حأت باليؿأبت بلأى البيُأت ألاؾاؾأُت لٗملُأت ( صع 55.83ميىهاجه ازخمافاث هبيرةذ فلأض اعجفأ٘ بلأى هدأى )

بلأأأى جلُأأأُم ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعيذ ؤي بفأأأاعق كأأأضٍع  ( صعحأأأت باليؿأأأبت53.33الأأأضمجذ وجغاحأأأ٘ كلأأأُما بلأأأى )

با.16.00)  ( صعحت جلٍغ

مذ وجلُأأأأُم  وفأأأي اإلاىكأأأ٘ اإلاٗخأأأضٌ وؿأأأبُا حأأأاء وأأأل مأأأً جلُأأأُم اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وؤولُأأأاء ؤمأأأىَع

( 53.33ان مخىؾأأِ الخلُأأُم باليؿأأبت بلأأى َأأظًً اإلايأأىهين بالترجِأأب )الخجغبأأت مأأً خُأأث الىدُجأأتذ ووأأ 

 ( صعحتذ 49.58صعحتذ و)

ؤمأأأا باليؿأأأبت بلأأأى جلُأأأُم اؾأأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ اخمحلأأأي وجلُأأأُم هفأأأأاءة اإلاضعؾأأأت فجأأأاءث فأأأي ٖأأأأضاص 

( صعحأأأأأأأتذ 39.17( صعحأأأأأأأتذ و)45.50اإلاخىؾأأأأأأأُاث الًأأأأأأأُٗفت وؿأأأأأأأبُاذ وواهأأأأأأأذ اإلاخىؾأأأأأأأُين بالترجِأأأأأأأب )

ماخٔ ؤن هلُت   افٓت الًٗف ألاؾاؾُت في جلُُم الخجغبت باليؿبت بلى مدٍو
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ف دمشم  ب.  مدافظت ٍز

ف صمكم في مىك٘ ًلأل  اكت في مدافٓت ٍع حاء مخىؾِ جلُُم ججغبت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

( صعحأأأأتذ ولىىأأأأه ازخلأأأأف بأأأأين 45.60فُأأأه ٖأأأأً اإلاخىؾأأأأِ الٗأأأأا  بللُأأألذ فلأأأأض بلأأأأ  مخىؾأأأأِ الخلُأأأُم )

لأأأى )وعاوح بأأأين خضًأأأه ميىهاجأأأهذ  ( 28.00( صعحأأأتذ وبفأأأاعق كأأأضٍع )32.26( صعحأأأتذ وألاصوأأأن )60.42ألٖا

با.  صعحت جلٍغ

( صعحأأأت باليؿأأأبت لخلُأأأُم ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأأأيذ بِىمأأأا 60.40فأأأاعجف٘ بلأأأى ؤه أأأر مأأأً )

م فأي اإلاىكأ٘ ال أاوي مأً ألاَمُأتذ وبلأ  مخىؾأِ الخلُأُم هدأى  حاءث اؾخجابت الخمامُظ وؤولُأاء ؤؾأَغ

 صعحتذ ( 54.20)

اث الخلُأُم حأاء جلُأُم البيُأت ألاؾاؾأُت لٗملُأت الأضمجذ  وفي اإلاىك٘ اإلاٗخأضٌ وؿأبُا فأي مؿأخٍى

 ( صعحتذ 46.25( صعحتذ وجلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت )47.50ال ي بل  مخىؾِ الخلُُم فضها )

ؤمأأأأأأا باليؿأأأأأأأبت بلأأأأأأأى جلُأأأأأأأُم هفأأأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأأأتذ وجلُأأأأأأُم اؾأأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأأي فياهأأأأأأأذ مأأأأأأأً 

بأأأأا مأأأً وؿأأأبت )ال ( صعحأأأأت 32.92خلُُمأأأاث ألايأأأٗف فأأأأي اخمحافٓأأأتذ فجأأأاء جلُأأأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت كٍغ

( صعحتذ وحكيل اؾأخجابت اخمجخمأ٘ اخمحلأي 32.36فلِذ بِىما حاء جلُُم اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي )

ف صمكم )الجضٌو هلُت الًٗف ألا   مماخم( -43 -ؾاؾُت باليؿبت خمحافٓت ٍع
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 مدافظت خلب  ج.

خلُُم الٗا  لخجغبت الضمج في مدافٓت خلب في ٖضاص الخلُُم اإلاخىؾِ وؿبُاذ بط بل  ٌٗض ال

( صعحأأأأتذ ومأأأأأً اإلاماخأأأأأٔ ؤن َأأأأأظا الخلُأأأأُم ازخلأأأأأف مأأأأأ٘ ازأأأأأخما  56.92مخىؾأأأأِ الخلُأأأأأُم ؤلاحمأأأأأالي )

لأأى )اإلااقأأغاث ال أأي كامأأذ ٖلضهأأا ٖملُأأت الخلُأأُمذ  ( صعحأأتذ 70.95وعاوح مأأضي الفأأغوق بأأين خضًأأه ألٖا

با.37.00( صعحتذ وبفاعق كضٍع )33.09وألاصون )  ( صعحت جلٍغ

( صعحأت باليؿأبت 71.00اعجفأ٘ مؿأخىي الخلُأُم بلأى هدأى )وفي اإلاىكأ٘ ألاٌو فأي ٖملُأت الخلُأُمذ 

اث الخلُأأأُمذ وفأأأي اإلاىكأأأ٘ ال أأأاوي ْهأأأغ جلُأأأُم  أأأى مأأأً ؤفًأأأل مؿأأأخٍى إلاؿأأأخىي ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعيذ َو

م الأأظي بلأأ  ) ٗأأض َأأظان اإلااقأأغاث مأأً اإلااقأأغاث 68.58اؾأأخجابت الخمامُأأظ وؤولُأأاء ؤؾأأَغ ( صعحأأتذ َو

 اإلاغجفٗت وؿبُاذ 

وفأأي اإلاىكأأ٘ اإلاٗخأأضٌ فأأي جلُأأُم اإلااقأأغاث ٖلأأى مؿأأخىي اخمحافٓأأت وأأان جلُأأُم هفأأاءة اإلاضعؾأأتذ 

وجلُأأأأُم البيُأأأأت ألاؾاؾأأأأُت لٗملُأأأأت الأأأأضمجذ وبلأأأأ  مخىؾأأأأِ الخلُأأأأُم ليأأأأل م همأأأأا ٖلأأأأى اهفأأأأغاص بأأأأالخىالي 

 ( صعحتذ 58.45( صعحتذ و)59.12)

اث الخلُأُم للخجغبأت مأً خُأث الىدُجأتذ ومأً خُأث اؾأخجابت تلى حاهب طلأً و  حأاءث مؿأخٍى

اخمجخم٘ اخمحلي فأي اإلاىكأ٘ ألايأٗف فأي ٖملُأت الخلُأُمذ ووأان هماَمأا ؤكأل مأً اإلاخىؾأِ الٗأا ذ وواهأا 

ماخأأأأأٔ ؤن جلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأي حكأأأأأيل 22.09( صعحأأأأأتذ و)51.35بالترجِأأأأأب ) ( صعحأأأأأتذ ٍو

 مماخم( -44 -في جلُُم الخجغبت في مدافٓت خلب )الجضٌو  ألاؾاؾُت هلُت الًٗف
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  مدافظت خمص  د.

اكأت فأي مأضاعؽ الخٗلأُم ألاؾاسأبيذ  ًماخٔ ؤن الخلُُم ؤلاحمالي لخجغبت صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

( صعحأأأتذ ولىىأأأأه ازخلأأأف بأأأين اإلااقأأأأغاث 52.45ان فأأأي خأأأضوص اإلاؿأأأخىي اإلاخىؾأأأأِذ بط بلأأأ  اإلاخىؾأأأِ )

لأىذ و)74.19وعاوح بين )ذ ووان مضي الازخما  واؾٗاذ اإلايىهت له ( صعحأت 31.89( صعحت في خضٍ ألٖا

با.42.00في خضٍ ألاصونذ وبفاعق بحمالي كضٍع )  ( صعحت جلٍغ

ماخأأأأأأٔ ؤن  ( صعحأأأأأأت باليؿأأأأأأبت لخلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت 47.19بلأأأأأأى هدأأأأأأى )اعجفأأأأأأ٘ مخىؾأأأأأأِ الخلُأأأأأأُم ٍو

أأان َأأأظا اإلااقأأأغ فأأأي اإلالأأأا مذ ووأ ذ وجأأأماٍ فأأأي الترجِأأأب جلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً الخمامُأأأظ وؤولُأأأاء ؤؾأأأَغ   ألاٌو

 ( صعحتذ 58.33خُث الىدُجتذ ولظي بل  مخىؾِ جلُُمه )

جلُأُم ؤصاء الجهأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأي وجلُأُم البيُأت ألاؾاؾأُت لٗملُأت وفي اإلاىكأ٘ ال أاوي حأاء 

خأضاٌ وؿأبُاذ فيأان مخىؾأِ الخلُأُم لأهٌو م همأا ) وواهاالضمج  صعحأتذ ولل أاوي ( 55.83في مىكأ٘ الٖا

خضاٌ والخىؾِذ 53.33) بان مً مؿخىي الٖا ما كٍغ  ( صعحتذ َو

وؤزيأأأرا ًماخأأأٔ ؤن جلُأأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأتذ وجلُأأأُم اؾأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ اخمحلأأأي حأأأاءا فأأأي اإلاىكأأأ٘ 

( صعحأأتذ وباليؿأأبت 41.13ألايأأٗف فأأي ٖملُأأت الخلُأأُمذ فيأأان اإلاخىؾأأِ باليؿأأبت لىفأأاءة اإلاضعؾأأت )

( صعحتذ ممأا ًجٗأل اؾأخجابت اخمحلأي لخجغبأت الأضمج حكأيل هلُأت 31.89ي )الؾخجابت اخمجخم٘ اخمحل

 مماخم( -45 -ألاؾاؾُت للخجغبت في مدافٓت خمو )الجضٌو  الًٗف
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 مدافظت الالذكُت  ٌ. 

اث الجُأأأأأضةذ بط بلأأأأأ  مخىؾأأأأأِ  ٌٗأأأأأض جلُأأأأأُم الخجغبأأأأأت فأأأأأي مدافٓأأأأأت الماطكُأأأأأت فأأأأأي ٖأأأأأضاص اإلاؿأأأأأخٍى

ض َظا اإلاٗض70.74الخلُُم ) ٍؼ ٌ ٖلى ما َى ٖلُه باليؿبت للمخىؾِ الٗا ذ وكض ازخلف ( صعحتذ ٍو

ُأأأأأأ لأأأأأأىذ 92.00تذ وعاوح مأأأأأأضي الفأأأأأأغوق بأأأأأأين )بكأأأأأأيل واضأأأأأأح بأأأأأأين ماقأأأأأأغاجه الفٖغ ( صعحأأأأأأت الحأأأأأأض ألٖا

با.39.00( الحض ألاصونذ وبفاعق بحالي كضٍع )53.00و)  ( صعحت جلٍغ

افٓأأأتذ بِىمأأأا واهأأأذ ( صعحأأأت فأأأي اإلاىكأأأ٘ ألاٌو فأأأي اخمح92.00فجأأأاء جلُأأأُم ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعي )

م فأي اإلاىكأ٘ ال أاوي مأً خُأث ألاَمُأتذ وكأض ونأل مخىؾأِ الخلُأُم  اؾخجابت الخمامُظ وؤولُاء ؤؾأَغ

 ( صعحتذ 82.00باليؿبت بلضها )

وتلأأى حاهأأأب طلأأأً ًماخأأٔ ؤن جلُأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأُت لٗملُأأأت الأأأضمجذ وجلُأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت 

ً بالترجِأب واهخا في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ باليؿأبت للمدافٓأتذ ووأ  ان مخىؾأِ الخلُأُم فأي وأل مأً اإلااقأٍغ

 ( لخلُُم هفاءة اإلاضعؾتذ 62.00( صعحت باليؿبت لخلُُم البيُت ألاؾاؾُتذ و)79.00)

وفي اإلاىك٘ ألازير ٖلى مؿخىي اخمحافٓت ًماخأٔ ؤن جلُأُم اؾأخجابت اخمجخمأ٘ اخمحلأيذ وجلُأُم 

يأأأان مخىؾأأأِ جلُأأأُم اؾأأأخجابت الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث الىدُجأأأت ٌكأأأىمان هلُأأأت الًأأأٗف ألاؾاؾأأأُتذ ف

أأأان مؿأأأأخىي جلُأأأأُم الخجغبأأأأت مأأأأً خُأأأأث الىدُجأأأأت )56.46اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي ) ( 53.00( صعحأأأأتذ بِىمأأأأا وأ

ٗض َظا اإلااقغ هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت  مماخم( -46 -)الجضٌو  صعحتذ َو
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 مدافظت ػسػوض  و.

ىؽ ٖلى مىك٘ حُأض وؿأبُا فأي جلُأُم ججغبأت الأ أض كلأُما ٖلأى ضمجذ حؿخدىط مدافٓت ََغ ٍؼ ٍو

أض ٖلأى مأا َأى 61.74فبل  اإلاخىؾِ الٗا  إلاؿخىي الخلُُم )خضوص الىؾِذ  ى مٗضٌ ًٍؼ ( صعحتذ َو

ٖلُأأه باليؿأأبت بحمأأالي اخمحافٓأأاثذ ووأأان مأأضي الفأأغوق بأأين ميىهاجأأه ؤه أأر احؿأأاٖا ممأأا َأأى ٖلُأأه فأأي 

لأأأأى )بٗأأأٌ اخمحافٓأأأأاث  حأأأتذ والحأأأأض ألاصوأأأأن ( صع 85.47ألازأأأأغيذ فأأأغاوح مأأأأضي الفأأأأغوق بأأأين الحأأأأض ألٖا

ض ٖلى )22.78) با.62.00( صعحتذ وبفاعق ًٍؼ  ( صعحت جلٍغ

ماخأأٔ ؤن جلُأأُم ؤصاء الجهأأاػ ؤلاصاعي حأأاء فأأي اإلاىكأأ٘ ألاٌو مأأً خُأأث ألاَمُأأت فأأي اخمحافٓأأتذ  ٍو

مذ فيأأأان مخىؾأأأِ الخلُأأأُم للماقأأأغ ألاٌو  جأأأماٍ فأأأي الترجِأأأب جلُأأأُم اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وؤولُأأأاء ؤؾأأأَغ

بأأأأا مأأأأً وؿأأأأبت ) )جلُأأأأُم ؤصاء الجهأأأأاػ أأأان اإلااقأأأأغ ال أأأأاوي 85.5ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأي( كٍغ ( صعحأأأأتذ بِىمأأأأا وأ

م ) ٗأض َأظا اإلااقأغاث ن ؤفًأل 78.47الظي ًسو جليي اؾخجابت الخمامُأظ وؤولُأاء ؤؾأَغ ( صعحأت َو

 ماقغاث جلُُم الخجغبت في اخمحافٓت.

ت ألاؾاؾأأأأُت وفأأأأي اإلاىكأأأأ٘ اإلاٗخأأأأضٌ وؿأأأأبُا باليؿأأأأبت بلأأأأى اخمحافٓأأأأتذ ْهأأأأغ مخىؾأأأأِ جلُأأأأُم البيُأأأأ

( 77.26لٗملُت الضمجذ وجلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجتذ فيان مخىؾِ الخلُُم للماقأغ ألاٌو )

أأأت بلأأأى هدأأأى  صعحأأتذ ولىأأأً اإلااقأأأغ ال أأأاوي )جلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث الىدُجأأأت( جغاحأأأ٘ بهأأأىعة ملحْى

خضاٌ.53.38) ب مً مؿخىي الٖا ى كٍغ  ( صعحتذ َو
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ماخأأأٔ ؤًًأأأا ؤن جلُأأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأتذ وجلُأأأُم اؾأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ اخمحلأأأي حأأأاءا فأأأي اإلاىكأأأ٘  ٍو

فأأأي ٖملُأأأت الخلُأأأُم باليؿأأأبت للمدافٓأأأتذ وكأأأض اهسفأأأٌ هماَمأأأا ٖأأأً اإلاخىؾأأأِ الٗأأأا ذ فيأأأان ألازيأأأر 

بأأا مأأً وؿأأبت ) ( صعحأأتذ بِىمأأا وأأان جلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي 40.20جلُأأُم هفأأاءة اإلاضعؾأأت كٍغ

ى هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في 22.78)  .مماخم( -47 -)الجضٌو  اخمحافٓت( صعحتذ َو

 

 مدافظت خماٍ  ش.

أأأى فأأأي خأأأضوص  بأأأا مأأأً اإلاخىؾأأأِ الٗأأأا ذ َو حأأأاء مخىؾأأأِ جلُأأأُم الخجغبأأأت فأأأي مدافٓأأأت خمأأأاٍ كٍغ

ولىً َظا ( صعحتذ 55.42الخلُُم اإلاخىؾِذ فبل  مخىؾِ الخلُُم باليؿبت بلى بحمالي اإلااقغاث )

ُأأتذ وعاوح مأأضي لأأى م همأأا َأأى ) اإلاٗأأضٌ ازأأخما  بأأين اإلااقأأغاث الفٖغ ( 73.61الفأأغوق بأأين خأأضًً ألٖا

با.49.00صعحتذ وبفاعق كضٍع ) (24.18صعحتذ وألاصون )  ( صعحت جلٍغ

م  اث الخلُُم في اخمحافٓت إلااقغ جلُُم اؾخجابت الخمامُظ وؤولُاء ؤؾأَغ ووان  ؤفًل مؿخٍى

ؤصاء الجهأأاػ  ( صعحأأتذ جأماٍ فأي الترجِأأب مخىؾأِ جلُأُم73.61ال أي اؾأخدىط ٖلأى مخىؾأأِ ٖأا  كأضٍع )

ب مً ؾابله هما َى مماخٔ.72.22ؤلاصاعي والخٗلُمي الظي بل  مٗضٌ ) ى كٍغ  ( صعحتذ َو

أأأان مؿأأأأخىي جلُُأأأأً البيُأأأأت ألاؾاؾأأأأُت لٗملُأأأأت  خأأأأضاٌ باليؿأأأأبت بلأأأأى اخمحافٓأأأأت وأ وفأأأأي مىكأأأأ٘ الٖا

أأان اإلااقأأأغ ألاٌو م همأأأا ) ( صعحأأأتذ 65.28الأأأضمجذ وجلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث الىدُجأأأتذ ففأأأي خأأأين وأ

أأأأى 54.17ا ونأأأل اإلااقأأأغ ال أأأاوي التأأأام بخلُأأأُم الخجغبأأأأت مأأأً خُأأأث الىدُجأأأت بلأأأى )بِىمأأأ ( صعحأأأتذ َو

ب مً خضوص الىؾِ الٗا .  كٍغ
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ماخٔ ؤزيرا ؤن مخىؾِ الخلُُم باليؿبت للمدافٓت وان في خضوصٍ الأضهُا باليؿأبت إلااقأغ  ٍو

( 43.06ؾأأِ ألاٌو )جلُأُم هفأأاءة اإلاضعؾأأتذ وباليؿأبت لخلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأ٘ اخمحلأأيذ فيأأان اإلاخى 

أأى ؤكأأل مأأً الىؾأأِ الٗأأا ذ بِىمأأا اهسفأأٌ اإلااقأأغ التانأأت باؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي بلأأى  صعحأأت َو

كيل هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت24.20هدى )  مماخم( -48 -)الجضٌو  ( صعحتذ َو

 

 مدافظت دزعا ح.

أأأا بإهأأأه فأأأي ٖأأأضاص الخىنأأأ ُف اإلاخىؾأأأِ ًمىأأأً جىنأأأُف جلُأأأُم ججغبأأأت الأأأضمج فأأأي مدافٓأأأت صٖع

ماخأٔ 58.39وؿبُاذ فبل  مخىؾِ الخلُُم ) ض ٖما َى ٖلُه في اإلاخىؾأِ الٗأا ذ ٍو ى ًٍؼ ( صعحتذ َو

لأأأأى ) ( صعحأأأأتذ 81.73ؤن مأأأضي الفأأأأغوق بأأأأين اإلااقأأأأغاث وأأأأان هبيأأأأرا فأأأي اخمحافٓأأأأتذ وعاوح بأأأأين خأأأأضٍ ألٖا

با.55( صعحتذ ؤي بفاعق كضٍع )26.32وخضٍ ألاصون )  ( صعحت جلٍغ

ماخٔ ؤن جلُُم  م ٍو ؤصاء الجهأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأيذ وجلُأُم اؾأخجابت الخمامُأظ وؤولُأاء اؾأَغ

اث الخلُأأُمذ فأأاعجل٘ جلُأأُم ؤصاء الجهأأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأأي بلأأى هدأأى  للخجغبأأت واهأأا مأأً ؤفًأأل مؿأأخٍى

م بدأأأأأضوص )81.73) أأأأان مخىؾأأأأأِ جلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت الخمامُأأأأأظ وؤولُأأأأأاء ؤؾأأأأأَغ ( 73.08( صعحأأأأأتذ بِىمأأأأأا وأ

ٗض َظا اإلا  اقغان مً مٗالم كىة الخجغبت في اخمحافٓت.صعحتذ َو

وتلى حاهب طلً ًماخٔ ؤن جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمجذ وجلُُم الخجغبت مأً خُأث 

الىدُجأأأت حأأأاءا فأأأأي اإلاخىؾأأأِ اإلاٗخأأأأضٌ بلأأأى اخمحافٓأأأأتذ فيأأأان جلُأأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأأأُت لٗملُأأأت الأأأأضمج 
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أى مٗأضٌ 54.81ت مأً خُأث الىدُجأت )( صعحتذ بِىما وان مخىؾِ جلُأُم الخجغبأ67.31بدضوص ) ( َو

خضاٌ. ب مً خضوص الٖا  كٍغ

ؤمأأأا هلُ أأأأي الًأأأٗف ألاؾاؾأأأأِخين فياهخأأأأا إلااقأأأغي جلُأأأأُم هفأأأأاءة اإلاضعؾأأأتذ وجلُأأأأُم اؾأأأأخجابت 

بأا مأً وؿأبت )  (47.12اخمجخم٘ اخمحلأيذ وواهأذ مخىؾأِ الخلُأُم للماقأغ ألاٌو )هفأاءة اإلاضعؾأت( كٍغ

كيل َظا اإلااقغ 26.32اخمجخم٘ اخمحلي )صعحتذ بِىما وان ماقغ جلُُم اؾخجابت  هلُت ( صعحتذ َو

 مماخم( -49 -الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت )الجضٌو 

داء غ.  مدافظت الظٍو

اث اإلاٗخضلأأأت وؿأأأبُاذ فبلأأأأ   ضاء مأأأً اإلاؿأأأخٍى ٌٗأأأض مؿأأأخىي جلُأأأُم الخجغبأأأت فأأأي مدافٓأأأأت الؿأأأٍى

أأأأأأى فأأأأأأي51.48مخىؾأأأأأأِ الخلُأأأأأأُم الٗأأأأأأا  خمجمأأأأأأل اإلااقأأأأأأغاث فضهأأأأأأا ) خأأأأأأضوص الىؾأأأأأأِ الٗأأأأأأا   ( صعحأأأأأأتذ َو

لأأى ) ( صعحأأتذ وألاصوأأن 76.42للخلُأأُمذ وحأأاء مسخلفأأا بأأين ماقأأغاجه اإلايىهأأت لأأهذ وعاوح بأأين خضًأأه ألٖا

با52.00( صعحتذ ؤي بفاعق كضٍع )23.95)  ( صعحت جلٍغ

أأان لخلُأأأُم ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعي  ماخأأأٔ ؤن ؤفًأأأل مؿأأأخىي لخلُأأأُم الخجغبأأأت فأأأي اخمحافٓأأأت وأ ٍو

مذ فيأأأأان مخىؾأأأأِ الخلُأأأأُم والخٗلُمأأأأيذ وجأأأأماٍ فأأأأي ال ترجِأأأأب جلُأأأأُم اؾأأأأخجابت الخمامُأأأأظ وؤولُأأأأاء ؤؾأأأأَغ

( 69.81( صعحأأتذ بِىمأأا جغاحأأ٘ مؿأأخىي جلُأأُم اإلااقأأغ ال أأاوي بلأأى )76.42باليؿأأبت بلأأى اإلااقأأغ ألاٌو )

لى الغغم مً طلً فهما مً اإلااقغاث اإلاغجفٗت وؿبُا.  صعحتذ ٖو
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ُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمجذ وجلُُم وفي اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ باليؿبت بلى اخمحافٓت حاء جلُ

الخجغبأأت مأأً خُأأث الىدُجأأتذ وواهأأا مخباٖأأضًً بلأأى خأأض مأأاذ فجأأاوػ مخىؾأأِ جلُأأُم البيُأأت ألاؾاؾأأُت 

 ( صعحت فلِ.41.04( صعحتذ بِىما جغاح٘ جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت بلى )57.07وؿبت )

ماخأأأأٔ ؤًًأأأأا ؤن جلُأأأأُم هفأأأأاءة اإلاضعؾأأأأت وجلُأأأأُم اؾأأأأخجابت  اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي حأأأأاءا فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ ٍو

ألايأأأٗف باليؿأأأبت بلأأأى اخمحافٓأأأتذ مأأأ٘ احؿأأأإ الفأأأاعق بُ همأأأاذ ففأأأي خأأأين بلأأأ  مخىؾأأأِ جلُأأأُم هفأأأاءة 

أأأى مأأأً 23.95( صعحأأأتذ وأأأان مخىؾأأأِ جلُأأأُم اؾأأأخجابت اخمجخمأأأ٘ اخمحلأأأي )40.57اإلاضعؾأأأت ) ( صعحأأأتذ َو

ٗض   مماخم( -50 -هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت )الجضٌو ؤيٗف اإلااقغاثذ َو

 

 مدافظت اللىُؼسة ي.

ًماخأأٔ ؤن جلُأأُم الخجغبأأت فأأي مدافٓأأت اللىُُأأغة ٖلأأى مؿأأخىي بحمأأالي اإلااقأأغاث بلأأ  مٗأأضٌ 

ى في خضوص الىؾِ في ٖملُت الخلُُمذ لىىه ازخلف بين اإلااقغاث اإلايىهت 52.56كضٍع ) ( صعحتذ َو

لأأأأى ) اث الخلُأأأأُم بأأأأين خأأأأضٍ ألٖا ( صعحأأأأتذ وخأأأأضٍ ألاصوأأأأأن 56.54لأأأأهذ وعاوح مأأأأضي الفأأأأغوق بأأأأين مؿأأأأخٍى

با.64.00( صعحتذ وبفاعق ٖا  كضٍع )11.49)  ( صعحت جلٍغ

م واهأأأأا مأأأأً  ماخأأأأٔ ؤن جلُأأأأُم ؤصاء الجهأأأأاػ ؤلاصاعي وجلُأأأأُم اؾأأأأخجابت الخمامُأأأأظ وؤولُأأأأاء ؤؾأأأأَغ ٍو

اث الخلُأأأأأُمذ فأأأأأي اخمحافٓأأأأأتذ فأأأأأاعجف٘ مخىؾأأأأأِ جلُأأأأأُم ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأي بلأأأأأى  ؤفًأأأأأل مؿأأأأأخٍى

م للخجغبأأأت فأأأي خأأأضوص )( صعحأأأتذ بِى86.54) أأان جلُأأأُم اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وؤؾأأأَغ ( صعحأأأتذ 69.23مأأأا وأ

لى مً الخباٖض اليؿبي بُ هماذ بال ؤنهما في ملضمت اإلااقغاث.  ٖو

وفي اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ باليؿبت بلى اخمحافٓت حاء جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمجذ وجلُُم 
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أأأأان مخىؾأأأأأِ جلُأأأأأُم اإلااقأأأأأغ ألاو  أأأأان مخىؾأأأأأِ جلُأأأأأُم 65.38ٌ )هفأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأتذ وأ ( صعحأأأأأتذ بِىمأأأأأا وأ

ماخأأأٔ ؤًًأأأا الخباٖأأأض بُ همأأأاذ 44.23اإلااقأأأغ ال أأأاويذ اإلاأأأغجبِ بىفأأأاءة اإلاضعؾأأأتذ بدأأأضوص ) ( صعحأأأتذ ٍو

خضاٌ باليؿبت بلى اخمحافٓت.  ولى هما في خضوص الٖا

اث الخلُأأُم فأأي اخمحافٓأأت ْهأأغ ماقأأغا جلُأأُم الخجغبأأت مأأً  وفأأي اإلاىكأأ٘ ألازيأأر باليؿأأبت إلاؿأأخٍى

( صعحأأت 38.46ث الىدُجأأتذ وجلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأيذ ووأأان مخىؾأأُا الخلُأأُم بالترجِأأب )خُأأ

ذ و) ( صعحأأت باليؿأأبت بلأأى اإلااقأأغ ال أأاوي اإلاأأغجبِ باؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ 11.49باليؿأأبت بلأأى اإلااقأأغ ألاٌو

 مماخم( -51 -هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت )الجضٌو اخمحلي الظي ٌٗض 
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 ثالثاللظم ال

 الىخائج والاكتراخاث العامت

 الىخائج ألاطاطُتأوال. 

اؾُين َما مؿخىي ألاصاء ًمىً جىنُف هلاٍ اللىة في ججغبت الضمج ببٗضًً ؤؾ ؤ.

اث الخلُُم ) ( صعحتذ وجلتها 71.54ؤلاصاعي ال ي اؾخدىطث ٖلى اإلاىك٘ ألاٌو في مؿخٍى

وال ي حاءث في اإلاىك٘ ال اوي مً في الترجِب اؾخجابت الخمامُظ وؤولُائهم لخجغبت الضمج 

 ( صعحت.67.91ألاَمُت ووان مخىؾِ جلُُمها )

ٗف فخخم ل بمؿخىي هفاءة اإلاضعؾت ال ي حاءث في اإلاىك٘ كبل ألازير في ؤما هلاٍ الً ب.

اث الخلُُم ) اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي للخجغبت  مؿخىي ( صعحتذ بلى حاهب 56.54مؿخٍى

( 32.00ت في جلُُم الخجغبت وبل  مؿخىي جلُُمها )ال ي قيلذ هلُت الًٗف ألاؾاؾُ

 صعحت.

ً اإلاخبلُين اإلاخٗللين بالبيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمجذ وجلُُم الخجغبت مً ؤما  ج اإلااقٍغ

 في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ في صعحاث الخلُُم.فياهذ خُث الىدُجتذ 

لى مؿخىي اخمحافٓاث اإلاكمىلت بالضعاؾتذ حاءث مدافٓاث الماطكُت  ص. ىؽ ٖو َغ َو

ا في ملضمت اخمحافٓاث ال ي اؾخدىطث ٖلى جلُُم مغجف٘ذ بِىما واهذ مدافٓاث  وصٖع

ماخٔ ؤزيرا  خلب وخماٍ واللىُُغة وخمو في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ في مؿخىي الخلُُمذ ٍو

ضاء وصمكم  اث الخلُُم يُٗفت فخم لذ بمدافٓاث الؿٍى ؤن اخمحافٓاث ال ي مؿخٍى

ف صمكم.   وٍع

 لعملُت الدمج. ألاطاطُت البيُتبت على مظخوى جلُُم الخجس زاهُا. 

ْهغ في  البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمجبن ؤفًل مؿخىي لخلُُم الخجغبت ٖلى مؿخىي  (1)

واإلاىار ذ ( صعحت78.08) بٗضًً ؤؾاؾُين َما جُبُم اللىاهين والىٓم اإلاخٗللت بالضمج

 ( صعحت.75.06الٗا  الؿاثض في اإلاضعؾت )

ًَ الًٗف في الخلُُم في بٗضًً ؤؾاؾُين َما ويىح الغؾالت بِىما ْهغث مىا (2)

ت لضي الٗاملين ض مً الخىيُذ 58.51) والغٍئ ذ ( صعحتذ ويي ماػالذ بداحت بلى مٍؼ

ت ( صعحتذ مما ًىحب 50.59ال ي وان مؿخىي جلُُمها ) ويٗف جإَُل اإلاىاعص البكٍغ
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 الاَخما  اهظا الجاهب بضعحت ؤهبر.

ث اللُاصة وجىُٓم الٗملُت ؤلاعقاصًت فجاء في مىك٘ وؾِ بين ؤما ما ًخٗلم بألُا (3)

 اإلاىاك٘ ألازغي.

ٖلى مؿخىي اخمحافٓاث اإلاكمىلت في الضعاؾت ًماخٔ ؤن ؤفًل مؿخىي لخلُُم  (4)

اذ  ىؽ وصٖع َغ ميىهاث البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج ْهغ في مدافٓاث الماطكُت َو

ضاء في مىك٘ مخىؾِ في صعحاث بِىما حاءث مدافٓاث اللىُُغة وخماٍ وخلب  والؿٍى

ف  وخموالخلُُم ملاعهت م٘ اخمحافٓاث ألازغيذ هما حاءث مدافٓاث صمكم  وٍع

اث جلُُم البيُت   لٗملُت الضمج. ألاؾاؾُتصمكم في اإلاىاك٘ ألايٗف في مؿخٍى

 وطوح زطالت الدمج وأبعادَا ؤلاوظاهُت وألاخالكُت. أ.

ىؽ والماطكُت  ( 1) وصمكم في ملضمت اخمحافٓاث ال ي اؾخدىطث حاءث مدافٓاث ََغ

 ٖلى جلُُم مغجف٘ في ويىح الغؾالت وؤَضافها بين الٗاملين.

ا في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في ويىح عؾالت  (2) ف صمكم وصٖع واهذ مدافٓاث خماٍ وخمو وٍع

 الضمج وؤَضافها بين الٗاملين.

فٓاث خلب ْهغث هلُت الًٗف باليؿبت إلااقغ ويىح الغؾالت في ول مً مدا (3)

ضاء واللىُُغةذ وحكيل ألازيرة هلُت الًٗف الغثِؿُت في َظا اخمحىع.  والؿٍى

 جؼبُم اللواهين والىظم ذاث الصلت بعملُت الدمج. ب.

ا ٖلى اإلاىك٘ ألاٌو في مؿخىي جُبُم  (1) ىؽ والماطكُت وصٖع اؾخدىطث مدافٓاث ََغ

 اللىاهين واللىاثذ طاث الهلت.

ضاء وخماٍ في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في مؿخىي  واهذ مدافٓاث اللىُُغة (2) وخلب والؿٍى

 جُبُم اللىاهين واللىاثذ اإلاٗمٌى اها بسهىم ٖملُت الضمج.

اث الخلُُم في مدافٓاث خمو وصمكم  (3) وان جُبُم اللىاهين واللىاثذ في ؤكل مؿخٍى

ف صمكم ال ي حكيل هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىعذ  وٍع

 وجىظم آلُاث العمل.كُادة عملُت الدمج  ج.

واهذ اخمحافٓاث ألاولى في جلُُم كُاصة ٖملُت الضمج وجىُٓم آلُاث ٖملها يي  (1)

ىؽ وخماٍ. َغ  مدافٓاث الماطكُت َو
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ضاء في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُا في جلُُم حاءث مدافٓاث  (2) ا وخلب والؿٍى اللىُُغة وصٖع

 الٗملُاث اللُاصًت لٗملُت الضمج.

في ماقغ كُاصة ٖملُت الضمج في مدافٓاث صمكم وخمو  ْهغث هلُت الًٗف (3)

ف صمكمذ وقيلذ ألازيرة هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.  وٍع

 اإلاىاخ العام لعملُت الدمج. د.

ىؽ حاءث في ملضمت اخمحافٓاث ال ي وان  (1) َغ ًماخٔ ؤن مدافٓاث خماٍ وخمو َو

 فضها مؿخىي جلُُم اإلاىار الٗا  حُضا.

ا في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ مً خُث وواهذ م (2) ضاء واللىُُغة وصٖع دافٓاث الماطكُت والؿٍى

 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج.

ف صمكم بإن مؿخىي جلُُم اإلاىار الٗا   (3) اجهفذ مدافٓاث خلب وصمكم وٍع

 لٗملُت الضمج فضها وان يُٗفا وصون اإلاؿخىي اإلاُلىب.

بها. ٌ. ت وجدٍز  جأَُل اإلاوازد البشٍس

ىؽ في ملضمت اخمحافٓاث في مؿخىي جلُُم حاءث م (1) َغ ا َو دافٓاث الماطكُت وصٖع

ت فضها. ب للمىاعص البكٍغ  ٖملُاث الخإَُل والخضٍع

ف صمكم وصمكم في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ مً خُث  (2) واهذ مدافٓاث اللىُُغة وخلب وٍع

بها. ت وجضٍع  جلُُم ٖملُت جإَُل اإلاىاعص البكٍغ

بها في جلُُم  ْهغث هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في (3) ت وجضٍع ٖملُاث جإَُل اإلاىاعص البكٍغ

ضاء وخماٍ وخمو  مدافٓاث الؿٍى

 ؤلادازي والخعلُمي.لُُم الخجسبت على مظخوى ألاداء ج  زالثا.

ُفي إلاٗلم غغفت اإلاهاصع في اإلالا  ألاٌو  (1) مً خُث ( صعحت 80.62)حاء ألاصاء الْى

اث الخلُُم ( 70.95اإلاىك٘ ال اوي ؤصاء اإلاغقض ) ذ وفيألاَمُتذ وواهذ له ؤفًل مؿخٍى

 صعحت.

ُفي للمضًغ ) (2) ( صعحتذ بِىما وان ؤصاء 68.12في اإلاىك٘ ال الث ْهغ مؿخىي ؤلاصاء الْى

اث 67.98مٗلم الهف في اإلاىك٘ الغاب٘ ) كيل هلُت الًٗف في مؿخٍى ( صعحت َو

 ؤلاصاء ؤلاصاعي.
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لى مؿخىي اخمحافٓاث حاءث مدافٓاث الماطكُت وا (3) ىؽ في ملضمت ٖو َغ للىُُغة َو

ضاء  ا والؿٍى اخمحافٓاث باليؿبت إلاؿخىي ألاصاء ؤلاصاعيذ بِىما واهذ مدافٓاث صٖع

اث ألاصاء ؤلاصاعي  وخماٍ وخلب في اإلاىك٘ اإلاخىؾِذ ؤما اخمحافٓاث ألايٗف في مؿخٍى

ف صمكم وخمو وصمكمذ وألازيرة يي هلُت الًٗف في جلُُم َظا  فياهذ ٍع

 اخمحىع.

 ألاداء ؤلادازي للمدًس بدظب املحافظاث.جلُُم  أ.

ىؽ في ملضمت اخمحافٓاث بدؿب  (1) َغ حاءث مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة َو

مؿخىي ألاصاء ؤلاصاعي للمضًغذ بِىما وان ألاصاء ؤلاصاعي للمضًغ مٗخضال في مدافٓاث 

ا. ضاء وصٖع  خماٍ وخلب والؿٍى

اث ألاصاء ؤلاص (2) اعي واهذ مدافٓاث خماٍ وخلب وفي اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في مؿخٍى

ا. ضاء وصٖع  والؿٍى

اث الخلُُم ألايٗف إلاؿخىي ؤصاء اإلاضًغ فياهذ في  (3) وفي اإلاىك٘ ال الثذ وفُه مؿخٍى

ف صمكم وصمكم وخموذ ويي هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا  مدافٓاث ٍع

 اخمحىع.

 .ألاداء الوظُفي إلاعلم غسفت اإلاصادزجلُُم  ب. 

خلُُم ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع في مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة حاء ؤفًل مؿخىي ل (1)

ىؽ. َغ  َو

ضاء  (2) ا والؿٍى وان مؿخىي ألاصاء إلاٗلم غغفت اإلاهاصع مٗخضال وؿبُا في مدافٓاث صٖع

 وخماٍ وخمو.

اث الًُٗفت وؿبُا في مدافٓاث  (3) ٌٗض مؿخىي ألاصاء إلاٗلم غغفت اإلاهاصع مً اإلاؿخٍى

ف صمكم وصمكم.  خلب وٍع

 ألاداء الوظُفي إلاعلم غسفت الصفجلُُم  ج.

وان ؤفًل مؿخىي لخلُُم ؤصاء مٗلم الهف في مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة  (1)

ىؽ. َغ  َو

ا وخلب وخماٍ  (2) ُفي إلاٗلم غغفت الهف مٗخضال وؿبُا في مدافٓاث صٖع حاء ألاصاء الْى
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ضاء.  والؿٍى

اث في مدافٓاث خمو جغاح٘ مؿخىي ؤصاء مٗلم غغفت الهف بلى ؤكل اإلا (3) ؿخٍى

ف صمكمذ وحكيل َظٍ هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.  وصمكم وٍع

 للمسشد.جلُُم ألاداء الوظُفي  د.

ا. (1)  حاء ؤفًل مؿخىي لخلُُم ؤصاء اإلاغقض في مدافٓاث الماطكُت واللىُُغة وصٖع

خضاٌ في مدافٓاث (2) ُفي للمغقض في خضوص الٖا ىؽ  ووان مؿخىي ألاصاء الْى ََغ

ضاء وخماٍ وخلب.  والؿٍى

اجه ألايٗف في مدافٓاث خمو  (3) ُفي للمغقض في مؿخٍى ٌٗض مؿخىي ألاصاء الْى

ف صمكم.  وصمكم وٍع

 جلُُم مظخوى كفاءة اإلادزطت زابعا.

اث 63.54حكأأأأأأيل هفأأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأأت مأأأأأأً الىاخُأأأأأأت الاحخماُٖأأأأأأت ) (1) ( صعحأأأأأأت ؤفًأأأأأأل مؿأأأأأأخٍى

 هأأأأأا بالترجِأأأأأب هفأأأأأاءة غغفأأأأت اإلاهأأأأأاصع فأأأأأي اإلاضعؾأأأأأتالىفأأأأاءة ال أأأأأي جخمخأأأأأ٘ اهأأأأأا اإلاضعؾأأأأتذ وجلض

 ( صعحت.62.09)

اث  (2) واهأأأذ هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت مأأأً الىاخُأأأت الخٗلُمُأأأت فأأأي اإلاىكأأأ٘ الىؾأأأِ ملاعهأأأت مأأأ٘ مؿأأأخٍى

 ( صعحت.52.78الىفاءة ألازغي )

أأأأتذ ولأأأأم ًجأأأأاوػ مخىؾأأأأِ ْهأأأأغث هلأأأأاٍ الًأأأأٗف ألاؾاؾأأأأُت فأأأأي هفأأأأاءة اإلاضعؾأأأأت  (3) اإلاٗماٍع

 صعحت. (45.78الخلُُم فضها )

( صعحت مً ؤه ر ماقغاث الخلُُم يٗفا 24.02الىفاءة الخلاهُت للمضعؾت )حاء جلُُم  (4)

 في َظا اخمحىع 

لأأأأى مؿأأأأخىي اخمحافٓأأأأاث اإلاكأأأأمىلت بالضعاؾأأأأت واهأأأأذ هفأأأأاءة اإلاضعؾأأأأت يأأأأي ألافًأأأأل  (5) فأأأأي ٖو

ىؽذ  َغ وحاءث هفاءة اإلاضعؾت في اإلاىكأ٘ اإلاٗخأضٌ وؿأبُا مدافٓاث الماطكُت وخلب َو

أأأا واللىُُأأغة وخمأأأاٍ وخمأأوذ افأأي مد وحٗأأض هفأأأاءة اإلاضعؾأأت يأأأي ألايأأٗف فأأأي فٓأأاث صٖع

ف صمكمذ في َظٍ جىمً هلُت الًٗف ألاؾاؾُت. ضاء وصمكم وٍع  مدافٓاث الؿٍى

 لكفاءة الاحخماعُت للمدازض بدظب املحافظاث.ا أ.

ْهأأأغ اإلاؿأأأخىي ألافًأأأل لىفأأأاءة اإلاضعؾأأأت مأأأً الىاخُأأأت الاحخماُٖأأأت فأأأي مدافٓأأأاث خمأأأاٍ  (1)
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ضاء والماطكُت.وال  ؿٍى

حأأأاءث الىفأأأاءة الاحخماُٖأأأأت للمأأأضاعؽ فأأأأي مىكأأأ٘ اإلاٗخأأأأضٌ وؿأأأبُا فأأأأي مدافٓأأأاث خمأأأأو  (2)

ىؽ وصمكم. َغ  وخلب َو

اث جلُُمهأا فأي مدافٓأاث اللىُُأغة  (3) واهذ الىفأاءة الاحخماُٖأت للمضعؾأت فأي ؤكأل مؿأخٍى

ف صمكم ا وٍع  وصٖع

 كفاءة غسفت اإلاصادز بدظب املحافظاث. ب.

أأأأىؽ حٗأأأأض غغفأأأأت  (1) َغ اإلاهأأأأاصع يأأأأي ألافًأأأأل فأأأأي هفاءبهأأأأا باليؿأأأأبت خمحافٓأأأأاث الماطكُأأأأت َو

 وخلب.

ضاء  (2) حأأأاء جلُأأأُم غغفأأأت اإلاهأأأاصع فأأأي اإلاىكأأأ٘ اإلاٗخأأأضٌ وؿأأأبُا فأأأي مدافٓأأأاث خمأأأو والؿأأأٍى

ا واللىُُغة.  وصٖع

أأأف صمكأأأم  (3) وأأأان جلُأأأُم مؿأأأخىي الىفأأأاءة لغغفأأأت اإلاهأأأاصع َأأأى ألايأأأٗف فأأأي مدافٓأأأاث ٍع

 ٓت خماٍ هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.وصمكم وخماٍذ وحكيل مداف

 .الكفاءة الخعلُمُت )ػسق الخعلُم( بدظب املحافظاث ج.

أأأأىؽ  (1) ًماخأأأأٔ ؤن الىفأأأأاءة الخٗلُمُأأأأت للمضعؾأأأأت يأأأأي ألافًأأأأل وؿأأأأبُا فأأأأي مدافٓأأأأاث ََغ

 واللىُُغة والماطكُت.

ا  حاءث الىفاءة الخٗلُمُت للمضعؾت في اإلاىك٘ اإلاخىؾِ وؿبُا في مدافٓاث (2) خلب وصٖع

ف صمكم  وصمكم وٍع

ضاء وخمأأأوذ وحكأأأيل  (3) واهأأأذ هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت يأأأي ألايأأأٗف فأأأي مدافٓأأأاث خمأأأاٍ والؿأأأٍى

 هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع. مدافٓت خمو 

ت والهىدطُت للمدزطتالكفاءة  د.  بدظب املحافظاث. اإلاعماٍز

ت والهىضؾُت للمضعؾت ) (1) بمأا ًىاؾأب الخمامُأظ طوي ْهغ ؤفًل مؿخىي للىفاءة اإلاٗماٍع

اكت( في مدافٓاث خلب والماطكُت واللىُُغة.  ؤلٖا

أأا وخمأأو وصمكأأأم  (2) أأأت فأأي مىكأأ٘ الىؾأأأِ وؿأأبُا فأأي مدافٓأأأاث صٖع واهأأذ الىفأأاءة اإلاٗماٍع

ضاء.  والؿٍى

أأىؽ  (3) َغ أأت والهىضؾأأُت للمضعؾأأت فأأي مدافٓأأاث خمأأاٍ َو جغاحأأ٘ مؿأأخىي الىفأأاءة اإلاٗماٍع
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ف صمكم ال ي حٗض هلُت الًٗ  ف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.وٍع

 الكفاءة الخلاهُت للمدزطت.. ٌ.

أأا والماطكُأأت فأأي ألافًأأل فأأي مؿأأخىي جلُأأُم الىفأأاءة الخلاهُأأت  (1) حٗأأض مدافٓأأاث خلأأب وصٖع

 والفىُت للمضعؾت.

ضاء فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ اإلاٗخأأأأضٌ وؿأأأأبُا فأأأأي  (2) أأأأىؽ والؿأأأأٍى َغ حأأأأاءث مدافٓأأأأاث صمكأأأأم وخمأأأأاٍ َو

 جلُُم الىفاءة الخلاهُت.

أأأأأف صمكأأأأأم واللىُُأأأأأغة يأأأأأي ألايأأأأأٗف فأأأأأي جلُأأأأأُم الىفأأأأأاءة واهأأأأأذ  (3) مدافٓأأأأأاث خمأأأأأو وٍع

 الخلاهُتذ وحٗض مدافٓت اللىُُغة هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

.
ً
 اطخجابت الخالمُر وأولُائهم لخجسبت الدمج.جلُُم  خامظا

اكأأت فأأي اإلاىكأأ٘ ألاٌو مأأً ألاَمُأأت  (1) ( 77.02)حأأاء جلُأأُم اؾأأخجابت ؤَأأالي الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

اكأتذ واؾأخجابت الخمامُأأظ طوي  صعحأت ذ ملاعهأت مأ٘ اؾأأخجابت ؤَأالي الخمامُأظ غيأأر طوي ؤلٖا

اكت. اكت ؤهفؿهمذ واؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا  ؤلٖا

اكأت فأي اإلاىكأ٘ ال أاوي مأً ألاَمُأأت (2)   (68.33) حأاءث اؾأخجابت ؤَأالي الخمامُأظ غيأر طوي ؤلٖا

 صعحت.

أان جلُأأُم اؾأأخجابت الخما  (3) اكأأت فأأي اإلاىكأأ٘ ال الأأث مأأً ألاَمُأأت)وأ ( 64.27مُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا

 صعحت.

اكأأت ؤهفؿأأهم ) (4) ( 60.44وفأأي اإلاىكأأ٘ ألازيأأر مأأً ألاَمُأأت واهأأذ اؾأأخجابت الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

 صعحت.

م يأأأأأي ألافًأأأأأل فأأأأأي مدافٓأأأأأاث  (5) وبدؿأأأأأب اخمحافٓأأأأأاث واهأأأأأذ اؾأأأأأخجابت الخمامُأأأأأظ وؤؾأأأأأَغ

أأأأىؽ وخمأأأأوذ وحأأأاءث اؾأأأأخجابت ا َغ م مٗخضلأأأأت وؿأأأأبُا فأأأأي الماطكُأأأت َو لخمامُأأأأظ وؤؾأأأَغ

م  ضاء واللىُُأغةذ بِىمأا واهأذ اؾأخجابت الخمامُأظ وؤؾأَغ أا والؿأٍى مدافٓاث خماٍ وصٖع

أأأف صمكأأأم وصمكأأأمذ وفأأأي مدافٓأأأت صمكأأأم واهأأأذ  يأأأي ألايأأأٗف فأأأي مدافٓأأأاث خلأأأب وٍع

 هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 اطخجابت الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث. أ.

اكأأت لٗملُأأت الأأضمج فأأي مأأضاعؽ  (1) ْهأأغ ؤفًأأل مؿأأخىي لخلُأأُم اؾأأخجابت الخمامُأأظ طوي ؤلٖا
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ىؽ. َغ ا َو  الخٗلُم ألاؾاسبي خمحافٓاث خماٍ وصٖع

اكأأت فأأي اإلاىكأأ٘ اإلاٗخأأضٌ وؿأأبُا فأأي مدافٓأأاث الماطكُأأت  (2) واهأأذ اؾأأخجابت الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

ضاء وخمو.  وخلب والؿٍى

اث جلُُم اؾخجابت الخ (3) اكأت لخجغبأت الأضمج فأي مدافٓأاث جغاحٗذ مؿخٍى مامُأظ طوي ؤلٖا

اكأأت للخجغبأأت فأأأي  أأف صمكأأم واللىُُأأغة وصمكأأأمذ وحكأأيل اؾأأخجابت الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا ٍع

 مدافٓت صمكم هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث.غير اطخجابت الخالمُر  ب.

أأأان ؤفًأأأأل مؿأأأأخىي لخلُأأأأُم اؾأأأأخجابت الخمامُأأأأظ  (1) اكأأأأت لٗملُأأأأت الأأأأضمج فأأأأي وأ غيأأأأر طوي ؤلٖا

ىؽ مضاعؽ الخٗل َغ  والماطكُتُم ألاؾاسبي خمحافٓاث خماٍ َو

اكأأأأت فأأأأي اإلاىكأأأأ٘ اإلاٗخأأأأضٌ وؿأأأأبُا فأأأأي مدافٓأأأأاث  (2) حأأأأاءث اؾأأأأخجابت الخمامُأأأأظ غيأأأأر طوي ؤلٖا

ضاء.  خمو واللىُُغة وخلب والؿٍى

اكأأأأأأت لخجغبأأأأأأت (3) اث جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ غيأأأأأأر طوي ؤلٖا الأأأأأأضمج فأأأأأأي  جغاحٗأأأأأأذ مؿأأأأأأخٍى

اكأأأت  أأأف صمكأأأم وصمكأأأمذ وحكأأأيل اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ غيأأأر طوي ؤلٖا أأأا وٍع مدافٓأأأاث صٖع

 للخجغبت في مدافٓت صمكم هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث.أَالي اطخجابت  ج.

اكأأأت لٗمل (1) ُأأأت الأأأضمج فأأأي ْهأأأغ ؤفًأأأل مؿأأأخىي لخلُأأأُم اؾأأأخجابت ؤَأأأالي الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

 مدافٓاث خماٍ والماطكُت وخمو.

أا  (2) اكت في اإلاىكأ٘ اإلاٗخأضٌ وؿأبُا فأي مدافٓأاث صٖع واهذ اؾخجابت ؤَالي الخمامُظ طوي ؤلٖا

ضاء. ىؽ واللىُُغة والؿٍى َغ  َو

اكأأأت لخجغبأأأت الأأأضمج فأأأي ؤكأأأل  (3) اث جلُأأأُم اؾأأأخجابت ؤَأأأالي الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا حأأأاءث مؿأأأخٍى

ابها في مدافٓاث خلب  أف صمكأمذ وحكأيل اؾأخجابت ؤَأالي الخمامُأظ مؿخٍى وصمكأم وٍع

ف صمكم هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع. اكت للخجغبت في مدافٓت ٍع  طوي ؤلٖا

 ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث.غير الخالمُر أَالي اطخجابت  د.

اكأت لٗملُأت الأضمج  (1) فأي وان ؤفًل مؿخىي لخلُُم اؾخجابت ؤَالي الخمامُأظ غيأر طوي ؤلٖا

ىؽ. َغ  مدافٓاث الماطكُت وخمو َو
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اكت في اإلاىكأ٘ اإلاٗخأضٌ وؿأبُا فأي مدافٓأاث  (2) حاءث اؾخجابت ؤَالي الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

ضاء وخلب. ا واللىُُغة والؿٍى  صٖع

اكأأت لخجغبأأت الأأضمج فأأي ؤكأأل  (3) اث جلُأأُم اؾأأخجابت ؤَأأالي الخمامُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا حٗأأض مؿأأخٍى

ابها في مدافٓاث خماٍ وص أف صمكأمذ وحكأيل اؾأخجابت ؤَأالي الخمامُأظ مؿخٍى مكم وٍع

أأف صمكأأم هلُأأت الًأأٗف ألاؾاؾأأُت فأأي َأأظا  اكأأت للخجغبأأت فأأي مدافٓأأت ٍع غيأأر طوي ؤلٖا

 اخمحىع.

. جلُُم 
ً
 لخجسبت الدمج. املجخمع املحلياطخجابت طادطا

اث ؤؾاؾأأأأُت واهأأأأذ  أأأأذ اؾأأأأخجابت اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي لٗملُأأأأت الأأأأضمج فأأأأي زمازأأأأت مؿأأأأخٍى جىٖػ

 بالترجِب:

ىهُأأأت ) (1) ( فأأأي 36.27( صعحأأأتذ وصوع اإلاىٓمأأأاث الكأأأٗبُت )40.13حأأأاء جلُأأأُم البأأأرامج الخلفٍؼ

اث الخلُُم.  اإلاىك٘ ألافًل في مؿخٍى

أأأأأأأأت ) (2) أأأأأأأان مؿأأأأأأأأخىي جلُأأأأأأأأُم اؾأأأأأأأأأخجابت الجمُٗأأأأأأأأاث التيًر ( صعحأأأأأأأأتذ واإلااؾؿأأأأأأأأأاث 36.27وأ

 ( صعحت في اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُا في ٖملُت الخلُُم.31.13الاحخماُٖت )

اكأأأأأأأت )جغاحأأأأأأأ (3) ( صعحأأأأأأأتذ 27.63٘ مؿأأأأأأأخىي جلُأأأأأأأُم مؿأأأأأأأاٖضاث الجأأأأأأأىاع للخمامُأأأأأأأظ طوي ؤلٖا

اث الخلُأأأُمذ 24.35ومبأأأاصعاث الجأأأىاع لخدؿأأأين ٖملُأأأت الأأأضمج ) ( صعحأأأت بلأأأى ؤكأأأل مؿأأأخٍى

 وقيلذ مباصعاث الجىاع هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

مدافٓاث الماطكُأت  واهذ اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي لخجغبت الضمج يي ألافًل وؿبُا في (4)

أأا  أأف صمكأأم وخمأأو وصٖع وصمكأأم وخلأأبذ بِىمأأا واهأأذ مٗخضلأأت وؿأأبُا فأأي مدافٓأأاث ٍع

أأأأأىؽ  َغ ضاء َو وخمأأأأأاٍذ وواهأأأأأذ الاؾأأأأأخجابت بمؿأأأأأخىاَا ألايأأأأأٗف فأأأأأي مدافٓأأأأأاث الؿأأأأأٍى

 واللىُُغةذ وحكيل اإلاؿاَمت ألازيرة هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

وهُتجلُُم  أ.  بدظب املحافظاث. اطخجابت البرامج الخلفٍص

ت وافأأأتذ غيأأأر ؤن  ىهُأأأت واخأأأضة فأأأي اخمحافٓأأأاث الؿأأأىٍع ٖلأأأى الأأأغغم مأأأً ؤن البأأأرامج الخلفٍؼ

اكت مٗها وان مسخلفا وجباًً بكيل واضح بين اخمحافٓاث.  جفاٖل الخمامُظ طوي ؤلٖا

أأأف صمكأأأأم مأأأأ٘  (1) اكأأأأت فأأأأي مدافٓأأأاث الماطكُأأأأت وصمكأأأأم وٍع أأان جفاٖأأأأل الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا وأ

 ٍىهُت َى ألافًل وؿبُا ملاعهت م٘ اخمحافٓاث ألازغي.البرامج الخلفؼ 

أأأأىؽ مأأأأ٘  (2) َغ أأأأا وخمأأأأاٍ وخلأأأأب َو اكأأأأت فأأأأي مدافٓأأأأاث صٖع حأأأأاء جفاٖأأأأل الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا
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ىهُت مٗخضال بكيل وؿبي.  البرامج الخلفٍؼ

ىهُأت طاث الهألت اهأم َأى ألايأٗف  (3) اكت م٘ البأرامج الخلفٍؼ ٌٗض جفاٖل الخمامُظ طوي ؤلٖا

ضاءفي مدافٓاث الل  ىُُغة وخمو والؿٍى

 اإلاىظماث الشعبُت بدظب املحافظاث. اطخجابتجلُُم  ب.

اجه فأأي  (1) حأأاء جلُأأُم مبأأاصعاث اإلاىٓمأأاث الكأأٗبُت لخدؿأأين ٖملُأأت الأأضمج بإفًأأل مؿأأخٍى

ضاء وصمكم.  مدافٓاث الماطكُت والؿٍى

أف (2)  وان جلُُم مباصعاث اإلاىٓماث الكٗبُت مٗخضال بكيل وؿأبي فأي مدافٓأاث خلأب وٍع

ا.  صمكم وخمو وصٖع

اث الخلُأأأأأُم فأأأأأي  (3) جغاحأأأأأ٘ مؿأأأأأخىي جلُأأأأأُم مبأأأأأاصعاث اإلاىٓمأأأأأاث الكأأأأأٗبُت بلأأأأأى ؤكأأأأأل مؿأأأأأخٍى

أأأأأأىؽ واللىُُأأأأأأغة وخمأأأأأأاٍذ وحكأأأأأأيل مدافٓأأأأأأت خمأأأأأأاٍ هلُأأأأأأت الًأأأأأأٗف  مدافٓأأأأأأاث ََغ

 ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

ت بدظب املحافظاث.جلُُم  ج.  اطخجابت الجمعُاث الخيًر

ابها في مدافٓاث  حاء جلُُم اؾخجابت الجمُٗاث (1) ت لٗملُت الضمج بإفًل مؿخٍى التيًر

 الماطكُت وصمكم وخمو.

أف  (2) ت مٗخضال بكيل وؿبي فأي مدافٓأاث خلأب وٍع وان جلُُم اؾخجابت الجمُٗاث التيًر

ىؽ. َغ ا َو  صمكم وصٖع

اث الخلُأأأأأُم فأأأأأي  (3) أأأأأت بلأأأأأى ؤكأأأأأل مؿأأأأأخٍى جغاحأأأأأ٘ مؿأأأأأخىي جلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت الجمُٗأأأأأاث التيًر

ضاء  وخمأأأاٍ واللىُُأأأغةذ وحكأأأيل مدافٓأأأت اللىُُأأأغة هلُأأأت الًأأأٗف مدافٓأأأاث الؿأأأٍى

 ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 اطخجابت اإلاإطظاث الاحخماعُت بدظب املحافظاث.ُُم لج د.

ابها فأأأأأي  (1) حأأأأأاء جلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت اإلااؾؿأأأأأاث الاحخماُٖأأأأأت لٗملُأأأأأت الأأأأأضمج بإفًأأأأأل مؿأأأأأخٍى

 مدافٓاث الماطكُت وصمكم وخمو.

أان جلُأأُم اؾأأخجابت اإلاا  (2) ؾؿأأاث الاحخماُٖأأت مٗخأأضال بكأأيل وؿأأبي فأأي مدافٓأأاث خلأأب وأ

ضاء وخماٍ ىؽ والؿٍى َغ  َو

اث الخلُأأُم فأأي  (3) جغاحأأ٘ مؿأأخىي جلُأأُم اؾأأخجابت اإلااؾؿأأاث الاحخماُٖأأت بلأأى ؤكأأل مؿأأخٍى
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أأا واللىُُأأغةذ وحكأأيل مدافٓأأت اللىُُأأغة هلُأأت الًأأٗف  أأف صمكأأم وصٖع مدافٓأاث ٍع

 ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 بدظب املحافظاث. الجواز للخالمُر ذوي ؤلاعاكتجلُُم مظاعداث  ٌ.

اكأأتحأأاء جلُأأُم  (1) ابها فأأي مدافٓأأاث  مؿأأاٖضاث الجأأىاع للخمامُأأظ طوي ؤلٖا بإفًأأل مؿأأخٍى

 وخمو.الماطكُت صمكم و 

اكأتوان جلُُم  (2) مٗخأضال بكأيل وؿأبي فأي مدافٓأاث  مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا

ف صمكم خلب ضاء وخماٍ وٍع  .والؿٍى

اكأأأأأتغاحأأأأأ٘ مؿأأأأأخىي جلُأأأأأُم ج (3) اث  مؿأأأأأاٖضاث الجأأأأأىاع للخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا بلأأأأأى ؤكأأأأأل مؿأأأأأخٍى

أأأا  أأىؽ الخلُأأُم فأأأي مدافٓأأاث صٖع َغ واللىُُأأأغةذ وحكأأيل مدافٓأأأت اللىُُأأغة هلُأأأت َو

 الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 جلُُم مبادزاث أَل الحي لخدظين عملُت الدمج بدظب املحافظاث. و.

ابها فأي مدافٓأاث حاء جلُُم مباصعاث ؤَل ا (1) لحأي لخدؿأين ٖملُأت الأضمج بإفًأل مؿأخٍى

 الماطكُت وصمكم والماطكُت وخماٍ..

أأأأأان جلُأأأأأأُم مبأأأأأأاصعاث ؤَأأأأأأل الحأأأأأأي لخدؿأأأأأأين ٖملُأأأأأأت الأأأأأأضمج مٗخأأأأأأضال بكأأأأأأيل وؿأأأأأأبي فأأأأأأي  (2) وأ

ا.. ف صمكم وصٖع  مدافٓاث خمو وخلب وٍع

اث جغاحأأأ٘ مؿأأأخىي جلُأأأُم مبأأأاصعاث ؤَأأأل الحأأأي لخدؿأأأين ٖملُأأأت الأأأضمج بلأأأى ؤكأأأل مؿأأأ (3) خٍى

أأأأىؽ واللىُُأأأأغةذ وحكأأأأيل مدافٓأأأأت اللىُُأأأأغة  َغ ضاء َو الخلُأأأأُم فأأأأي مدافٓأأأأاث الؿأأأأٍى

 هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 جلُُم ججسبت الدمج مً خُث الىدُجت. .  طابعا

اكت مً مهاعاث الخىانل الاحخما ي (1)  حٗض كضعة اإلاضعؾت ٖلى جمىين الخمامُظ طوي ؤلٖا

اث الخلُُم.مً ؤفًل مؿخ ( صعحت63.14)  ٍى

(2)  ً حاءث كضعة اإلاضعؾت ٖلى جمىين الخمامُظ مً جدؿين عوابُهم الاحخماُٖت م٘ آلازٍغ

 في اإلاىك٘ الىؾِ في َظا اخمحىع ( صعحت 50.41)

اكت  (3) ( 42.61)قيلذ كضعة اإلاضعؾت ٖلى جدؿين اإلاؿخىي الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا

 الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع صعحت هلُت 
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لى مؿخىي بحمالي اخمحافٓاث وان ؤفًل جلُُم للخجغبت مً خُث الىدُجت في  (4) ٖو

ا وخماٍذ بِىما وان جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت مٗخضال  مدافٓاث خمو وصٖع

اث الخلُُم  ف صمكمذ ووان ؤكل مؿخٍى ىؽ والماطكُت وخلب وٍع في مدافٓاث ََغ

ضاء واللىُُغةذ وحكيل مدا فٓت اللىُُغة هلُت في مدافٓاث صمكم والؿٍى

 الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 جلُُم ئكظاب الخالمُر ذوي ؤلاعاكت مهازة الخواصل. أ.

اجه فأأأأأأأي  (1) اكأأأأأأأت مهأأأأأأاعة الخىانأأأأأأل بإفًأأأأأأل مؿأأأأأأخٍى حأأأأأأاء جلُأأأأأأُم بهؿأأأأأأاب الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا

ا. ىؽ وصٖع َغ  مدافٓاث الماطكُت َو

اكأأأأأت مهأأأأأاعة الخىانأأأأأ (2) أأأأان جلُأأأأأُم بهؿأأأأأاب الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا ل مٗخأأأأأضال بكأأأأأيل وؿأأأأأبي فأأأأأي وأ

ضاء.  مدافٓاث خمو وخماٍ وخلب والؿٍى

اث  (3) اكأت مهأاعة الخىانأل بلأى ؤكأل مؿأخٍى جغاح٘ مؿخىي جلُأُم بهؿأاب الخمامُأظ طوي ؤلٖا

ف صمكم وصمكمذ وحكيل مدافٓت صمكم هلُأت  الخلُُم في مدافٓاث اللىُُغة وٍع

 الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 ذوي ؤلاعاكت اإلاهازاث الاحخماعُت. جلُُم ئكظاب الخالمُر ب.

اجه فأأأي  (1) اكأأأت للمهأأاعاث الاحخماُٖأأأت بإفًأأأل مؿأأأخٍى حأأاء جلُأأأُم بهؿأأأاب الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

ا وخماٍ وخلب.  مدافٓاث صٖع

اكأت للمهأاعاث الاحخماُٖأت مٗخأضال بكأيل وؿأبي فأي  (2) وان جلُُم بهؿاب الخمامُأظ طوي ؤلٖا

ضا ىؽ والؿٍى َغ  ء.مدافٓاث خمو والماطكُت َو

اكأأأأت للمهأأأأاعاث الاحخماُٖأأأأت بلأأأأى ؤكأأأأل  (3) جغاحأأأأ٘ مؿأأأأخىي جلُأأأأُم بهؿأأأأاب الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

أأأف صمكأأأم وصمكأأأم واللىُُأأأغةذ وحكأأأيل مدافٓأأأت  اث الخلُأأأُم فأأأي مدافٓأأأاث ٍع مؿأأأخٍى

 اللىُُغة هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 جلُُم مظخوى الخدظً الخعلُمي للخالمُر ذوي ؤلاعاكت. ج.

اجه فأأأأي  حأأأأاء جلُأأأأُم (1) اكأأأأت بإفًأأأأل مؿأأأأخٍى مؿأأأأخىي الخدؿأأأأً الخٗلُمأأأأي للخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

 مدافٓاث خمو وخماٍ وخلب.

اكأأأت مٗخأأأضال بكأأأيل وؿأأأبي فأأأي  (2) وأأأان جلُأأأُم مؿأأأخىي الخدؿأأأً الخٗلُمأأأي للخمامُأأأظ طوي ؤلٖا



119 
 

ف صمكم ىؽ وٍع َغ ا وصمكم َو  مدافٓاث صٖع

اكأأأأأ (3) اث جغاحأأأأأ٘ جلُأأأأأُم مؿأأأأأخىي الخدؿأأأأأً الخٗلُمأأأأأي للخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا ت بلأأأأأى ؤكأأأأأل مؿأأأأأخٍى

ضاء  ضاءذ  وحكأأأيل مدافٓأأأت الؿأأأٍى الخلُأأأُم فأأأي مدافٓأأأاث الماطكُأأأت واللىُُأأأغة والؿأأأٍى

 هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في َظا اخمحىع.

 على مظخوى املحافظاث.جلُُم مإشساث الخجسبت  زامىا.

 مدافظت دمشم. أ.

الخٗلُمأي مأً ؤفًأل ٌٗض جلُُم البيُأت ألاؾاؾأُت لٗملُأت الأضمج وجلُأُم ألاصاء ؤلاصاعي و  (1)

اث الخلُُم في اخمحافٓت.  مؿخٍى

م وجلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث الىدُجأأأت فأأأي  (2) حأأأاء جلُأأأُم اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وؤولُأأأاء ؤمأأأىَع

اث الخلُُم   ٖلى مؿخىي اخمحافٓت.اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ في مؿخٍى

 حٗأأض اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي وهفأأاءة اإلاضعؾأأت مأأىاًَ الًأأٗف ألاؾاؾأأُت فأأي الخجغبأأت (3)

 ٖلى مؿخىي مدافٓت صمكم.

ف دمشم.  ب.  مدافظت ٍز

حأأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأيذ وجلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ  (1)

م لخجغبت الضمج في اإلاىك٘ ألاٌو مً ألاَمُت في اخمحافٓت.  وؤولُاء ؤمىَع

ىدُجأأت مٗخأأضال ٌٗأأض جلُأأُم البيُأأت ألاؾاؾأأُت لٗملُأأت الأأضمج وجلُأأُم الخجغبأأت مأأً خُأأث ال (2)

 ٖلى مؿخىي اخمحافٓت 

حكيل هفاءة اإلاضعؾت واؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي هلُ ي الًٗف ألاؾاؾُت في مدافٓت  (3)

ف صمكمذ وحٗض اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي هلُت الًٗف الغثِؿُت.  ٍع

 مدافظت خلب ج.

ؤولُأأأأأأاء ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ و حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي  (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت في اخمحافٓت.  .ؤمىَع

مؿأأأخىي هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت وجلُأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأأُت لٗملُأأأت الأأأضمج فأأأي اإلاىكأأأ٘ وأأأان جلُأأأُم  (2)

 اإلاٗخضٌ وؿبُا في اخمحافٓت

الخجغبأأت مأأً خُأأث الىدُجأأت وجلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي بلأأى جلُأأُم وأأل مأأً جغاحأأ٘  (3)
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اجه كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت.ؤكل مؿخٍى  ذ َو

 مدافظت خمص د. 

م مأأأ٘ جلُأأأُم الخجغبأأأت مأأأً خُأأأث  (1) حأأأاء جلُأأأُم مؿأأأخىي اؾأأأخجابت الخمامُأأأظ وؤولُأأأاء ؤمأأأىَع

 الىدُجت في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت في اخمحافٓت..

أأان جلُأأأُم ؤصاء الجهأأأاػ ؤلاصاعي والخٗلُمأأأي وجلُأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأأُت لٗ (2) ملُأأأت الأأأضمج فأأأي وأ

 اإلاىك٘ اإلاٗخضٌ وؿبُا في اخمحافٓت

اجهذ  (3) جغاحأأأ٘ وأأأأل مأأأأً هفأأأاءة اإلاضعؾأأأأت وجلُأأأأُم اؾأأأخجابت اخمجخمأأأأ٘ اخمحلأأأأي بلأأأى ؤكأأأأل مؿأأأأخٍى

كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت.  َو

 مدافظت الالذكُت ٌ.  

ظ وؤولُأأأأأأاء حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأ (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت.  ؤمىَع

وأأأان جلُأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأأُت لٗملُأأأت الأأأضمج وجلُأأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت فأأأي اإلاىكأأأ٘ اإلاٗخأأأضٌ  (2)

 وؿبُا في اخمحافٓت

جغاحأأ٘ وأأل مأأً جلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأيذ وجلُأأُم الخجغبأأت مأأً خُأأث الىدُجأأت بلأأى  (3)

كىمان هلُت  اجهذ َو  الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت.ؤكل مؿخٍى

 مدافظت ػسػوض و. 

حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ وؤولُأأأأأأاء  (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت.  ؤمىَع

وان جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج وجلُُم الخجغبت مأً خُأث الىدُجأت فأي اإلاىكأ٘  (2)

 بُا في اخمحافٓتاإلاٗخضٌ وؿ

جغاحأأأأأ٘ وأأأأأل مأأأأأً جلُأأأأأُم هفأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأتذ وجلُأأأأأُم اؾأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأ٘ اخمحلأأأأأيذ بلأأأأأى ؤكأأأأأل  (3)

كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت فضها. اجه في اخمحافٓتذ َو  مؿخٍى

 مدافظت خماٍ ش. 

أأأأأأأان جلُأأأأأأأأُم مؿأأأأأأأأخىي اؾأأأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأأأي مأأأأأأأأ٘ جلُأأأأأأأأُم مؿأأأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي  (1) وأ

 ألاٌو مً خُث ألاَمُت باليؿبت بلى اخمحافٓت. والخٗلُمي في اإلاىك٘
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حاء جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج وجلُُم الخجغبت مً خُأث الىدُجأت فأي اإلاىكأ٘  (2)

 اإلاٗخضٌ وؿبُا كُاؾا بلى اإلااقغاث ألازغي.

جغاحأأأأأأ٘ وأأأأأأل مأأأأأأً جلُأأأأأأُم هفأأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأأتذ وجلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأي بلأأأأأأى ؤكأأأأأأل  (3)

ك اجهذ َو  ىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت.مؿخٍى

 مدافظت دزعا ح.

حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ وؤولُأأأأأأاء  (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت.  ؤمىَع

وان جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج وجلُُم الخجغبت مأً خُأث الىدُجأت فأي اإلاىكأ٘  (2)

 ٗخضٌ وؿبُا ملاعهت م٘ اإلااقغاث ألازغي في اخمحافٓت.اإلا

جغاحأأأأأأ٘ وأأأأأأل مأأأأأأً جلُأأأأأأُم هفأأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأأتذ وجلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت اخمجخمأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأي بلأأأأأأى ؤكأأأأأأل  (3)

كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت. اث الخلُُمذ َو  مؿخٍى

داء غ.  مدافظت الظٍو

اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ وؤولُأأأأأأاء  حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت.  ؤمىَع

وان جلُُم البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج وجلُُم الخجغبت مأً خُأث الىدُجأت فأي اإلاىكأ٘  (2)

 اإلاٗخضٌ وؿبُا ملاعهت م٘ اإلااقغاث ألازغي في اخمحافٓت.

جخمأأأأأأ٘ اخمحلأأأأأأي بلأأأأأأى ؤكأأأأأأل جغاحأأأأأأ٘ وأأأأأأل مأأأأأأً جلُأأأأأأُم هفأأأأأأاءة اإلاضعؾأأأأأأتذ وجلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت اخم (3)

كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت. اث الخلُُمذ َو  مؿخٍى

 مدافظت اللىُؼسة ي.

حأأأأأاء جلُأأأأأأُم مؿأأأأأأخىي ألاصاء ؤلاصاعي والخٗلُمأأأأأأي مأأأأأأ٘ جلُأأأأأأُم اؾأأأأأأخجابت الخمامُأأأأأأظ وؤولُأأأأأأاء  (1)

م في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث ألاَمُت.  ؤمىَع

ج وجلُأأأُم هفأأأاءة اإلاضعؾأأأت فأأأي اإلاىكأأأ٘ اإلاٗخأأأضٌ وأأأان جلُأأأُم البيُأأأت ألاؾاؾأأأُت لٗملُأأأت الأأأضم (2)

 وؿبُا ملاعهت م٘ اإلااقغاث ألازغي في اخمحافٓت.

جغاحأأ٘ وأأل مأأً جلُأأُم الخجغبأأت مأأً خُأأث الىدُجأأتذ وجلُأأُم اؾأأخجابت اخمجخمأأ٘ اخمحلأأي بلأأى  (3)

كىمان هلُت الًٗف ألاؾاؾُت في اخمحافٓت. اث الخلُُمذ َو  ؤكل مؿخٍى
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 اإلاإشساث ألاطاطُت.لى مظخوى ع الاكتراخاث العامت  جاطعا. 

 الكلُت.مظخوى اإلاإشساث على  أ.

ض مً الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي رن اؾخجابخه لخجغبت الضمج يي  (1) يغوعة جدلُم اإلاٍؼ

مىً ؤن ٌكيل واخضا مً الٗىامل ال ي  ألايٗف ٖلى مؿخىي بحمالي اإلااقغاثذ ٍو

 جدض مً هجاح الٗملُت.

هفاءة اإلاضعؾت ال ي حاءث في اإلاىك٘ ال اوي مً خُث الٗمل ٖلى جدؿين مؿخىي  (2)

 الترجِب الخهاٖضي لىلاٍ الًٗف في ججغبت الضمج.

الاَخما  بماقغاث جلُُم الخجغبت مً خُث الىدُجت إلاا لها مً ؤَمُت باليؿبت لٗملُت  (3)

 الضمجذ وكض حاءث في اإلاىك٘ ال الث مً خُث الترجِب الخهاٖضي لىلاٍ الًٗف.

 وى البيُت ألاطاطُت لعملُت الدمج.على مظخ ب. 

بُت والخإَُلُت التانت باإلاغقضًً الاحخماُٖين والىفؿُين بما  (1) ؼ الضوعاث الخضٍع حٍٗؼ

ب اإلاغقضًً وجإَُلهم ماػاٌ  م الٗملُت بضعحت ؤفًلذ فخضٍع ٌؿاٖضَم في ؤصاء ؤصواَع

م ال ًلل ؤَمُت ب اهدكاعا في بغامج الضمجذ م٘ ؤن صوَع ًٖ ألاصواع  ؤكل ؤهىإ الخضٍع

 ألازغي 

بُت والخإَُلُت  (2) مامُت طاث الهلت بٗملُت الضمجذ والضوعاث الخضٍع جًمين البرامج ؤلٖا

ؤلاقاعة بلى ألابٗاص ألازماكُت وؤلاوؿاهُت في ٖملُت الضمجذ وتلى يغوعة جم ل ؤَضافها 

ظ والغاًاث اإلاخىزاة م هاذ فٗملُت لِؿذ بغهامجا حٗلُمُا يهض  بلى بهؿاب الخمامُ

َى ٖملُت بوؿاهُت بهض  بلى جحجُم الفجىة بين  مٗاع  ؤو مهاعاث ٖملُت بلضع ما

م مً الخمامُظذ خ ى جهبذ ٖملُت صمجهم في اخمجخم٘ ؤه ر  اكت وغيَر الخمامُظ طوي ؤلٖا

 كىة ونمابت.

 مظخوى ألاداء ؤلادازي للعاملينعلى  .ج

مله م٘ الخمامُظ طوي جدلُل اإلاكىماث ألاؾاؾُت رصاء مٗلم الهف وهُفُت حٗا (1)

اكتذ  ُفي إلاٗلم الهف هلُت ؤلٖا فٗلى مؿخىي ألاصاء ؤلاصاعي ٌكيل ألاصاء الْى

 الًٗف ألاؾاؾُت.

جدلُل بيُت ٖمل مضًغ اإلاضعؾت الظي ًإحي في اإلاىك٘ ال اوي مً خُث هلاٍ الًٗف في  (2)
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إلاخىؾِ ألاصاء ؤلاصاعيذ فهى مغهؼ ال لل في ٖملُت الضمجذ ولىً مؿخىي ؤصاثه صون ا

اث ألاصاء.  الٗا  إلاؿخٍى

 كفاءة اإلادزطت.على مظخوى  .د

يغوعة الاَخما  بالىفاءة الخلاهُت للمضعؾت وال ي حاءث في اإلاىك٘ ألاٌو مً خُث  (1)

ض مً الاَخما  في  هلاٍ الًٗف في َظا اخمحىعذ وما ػالذ اإلاضعؾت بداحت بلى اإلاٍؼ

ت لٗم ضَا بالىؾاثل والخلاهاث الًغوٍع  لُت الضمج.مجاٌ جؼٍو

يغوعة الاَخما  بالخإَُل الهىضسبي واإلاٗماعي للمضعؾتذ فلض حاء َظا الىمِ مً  (2)

ؤهماٍ هفاءة اإلاضعؾت في اإلاىك٘ ال اوي مً خُث هلاٍ الًٗفذ وماػالذ اإلاضعؾت 

 حٗاوي مً يٗف الخإَُل الهىضسبي واإلاٗماعي.

 فُما ًخص اطخجابت الخالمُر وأَاليهم لخجسبت الدمج. .ٌ

اكت ؤهفؿهمذ فاؾخجابتهم لٗملُت الضمج ما ػالذ ي (1) غوعة الاَخما  بالخمامُظ طوي ؤلٖا

مذ مما ًىحب جدلُل مكىمابهم يمً  صون اإلاخىؾِ الٗا  ملاعهت م٘ اؾخجابت ؤؾَغ

 اإلاضعؾتذ وجدلُل الٗىامل ال ي جدٌى صون الاؾخجابت اإلاُلىبت.

اكت ؤًًاذ  (2) فاؾخجابتهم لٗملُت الضمج حٗض يغوعة الاَخما  بالخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اث الاؾخجابت في َظا  هلُت يٗف ؤؾاؾُتذ ويي ؤكل مً اإلاخىؾِ الٗامت إلاؿخٍى

اخمحىعذ مما ًىحب الخٗغ  ٖلى مكىمابهم م٘ ٖملُت الضمجذ وما ًدٌى صون 

 الاؾخجابت اإلاُلىبت.

 فُما ًخص اطخجابت املجخمع املحلي لخجسبت الدمج. .و

غ بغامج الخىانل  (1) الاحخما ي بين اإلاضعؾت واخمجخم٘ اخمحليذ لضف٘ ؤَالي الحي جٍُى

وجلضًم اإلاؿاٖضاث ال ي جدخاج بلضها اإلاضعؾتذ خُث ٌكيل جلضًم ؤَالي الحي 

ً الًٗف الغثِوبي في مدىع اؾخجابت اخمجخم٘  اكت مَى مؿاٖضابهم للخمامُظ طوي ؤلٖا

 اخمحلي لخجغبت الضمجذ 

ظلُل الهٗىباث واإلاكىماث ال ي ٌٗاوي م ها يغوعة جىزُم الخىانل م٘ الجىاع لخ (2)

ىصبهم بلى  اكت في جىلمابهم في الحي زماٌ كضومهم بلى اإلاضعؾت ٖو الخمامُظ طوي ؤلٖا

 بُىبهم.
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 مً خُث الىدُجتفي مجال جدظين ججسبت الدمج   ش.

اكت ملاعهت  (1) جدلُل الٗىامل ال ي جدٌى صون جدؿً اإلاؿخىي الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا

اكتذ فدكابه م٘ ؤ اكت كغانهم غير طوي ؤلٖا الخدهُل الضعاسبي بين الخمامُظ طوي ؤلٖا

 .حىع َظا اخمهلُت الًٗف ألاؾاؾُت في ماػاٌ ٌكيل وؤكغانهم 

الاَخما  بالفٗالُاث الاحخماُٖت ال ي مً قإنها جىمُت اإلاهاعاث الاحخماُٖت لضي  (2)

اكتذ فٗملُت الضمج لِؿذ مجغص بهؿاب الخمامُظ مٗلىماث ؤو  الخمامُظ طوي ؤلٖا

ت بلضع ما جخًمىه مً يغوعة لخىمُت للمهاعاث الاحخماُٖت ٖىضٍ.  مهاعاث لغٍى

 اخاث العامت على مظخوى املحافظاث.عاشسا الاكتر 

 مدافظت دمشم أ.

ا. (1) َغ  جدلُل الٗىامل ال ي مً قإنها جدؿين مؿخىي هفاءة اإلاضعؾت وجٍُى

اث الخفاٖل مٗهذحشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي و  (2)  حٗمُم مؿخٍى

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ  (3)

ف دمشم. ب.   مدافظت ٍز

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

ا. (2) َغ  جدلُل الٗىامل ال ي مً قإنها جدؿين مؿخىي هفاءة اإلاضعؾت وجٍُى

 َخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظالا  (3)

 مدافظت خلب. ج. 

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (2)

 ت الضمج ويغوعة الاَخما  اها.الترهيز ٖلى جدؿين البيُت ألاؾاؾُت لٗملُ (3)

 مدافظت خمص د. 

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

ا. (2) َغ  جدلُل الٗىامل ال ي مً قإنها جدؿين مؿخىي هفاءة اإلاضعؾت وجٍُى

 الترهيز ٖلى جدؿين البيُت ألاؾاؾُت لٗملُت الضمج ويغوعة الاَخما  اها. (3)



125 
 

 ت الالذكُتمدافظ ٌ. 

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (1)

اث الخفاٖل مٗه (2)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 جدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿين هفاءة اإلاضعؾت (3)

 مدافظت ػسػوض و. 

اث الخفاٖل مٗهحشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم  (1)  مؿخٍى

 جدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿين هفاءة اإلاضعؾت (2)

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (3)

 مدافظت خماٍ ش.

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 ن هفاءة اإلاضعؾتجدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿي (2)

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (3)

 مدافظت دزعا. ح.

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 جدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿين هفاءة اإلاضعؾت (2)

 اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظالاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي  (3)

داء غ.   مدافظت الظٍو

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 جدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿين هفاءة اإلاضعؾت (2)

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (3)

 مدافظت اللىُؼسة ي. 

اث الخفاٖل مٗه (1)  حشجُ٘ الخىانل م٘ اخمجخم٘ اخمحلي وحٗمُم مؿخٍى

 الاَخما  بمسغحاث الخجغبت ٖلى مؿخىي اإلاهاعاث ال ي ًىدؿبها الخمامُظ (2)

 جدلُل الكغٍو ال ي حؿاٖض ٖلى جدؿين هفاءة اإلاضعؾت (3)
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 ( الجداول ألاطاطُت1إلالحم زكم )ا
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 ؤلاحمالي لخجسبت الدمج بدظب اإلاإشساث ألاطاطُت ومظخوٍاث الخلُُم ( ًبين الخلُُم1الجدول )

 اإلاإشساث ألاطاطُت
طعُف 

 حدا
 حُد معخدل طعُف

حُد 

 حدا
 املجموع

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 71.54 433 179 108 74 51 21 ألاصاء ؤلاصاعي 

 67.91 434 116 141 126 40 11 اؾخجابت الخمامُظ

 61.49 433 76 146 126 71 14 البيُت ألاؾاؾُت

 48.96 433 48 95 137 97 56 الخلُُم مً خُث الىدُجت

 46.54 434 31 87 154 115 47 هفاءة اإلاغؾت

 32.00 441 88 0 104 0 250 اؾخجابت اخمجخم٘ اخمحلي

 54.74 434.72 89.61 96.17 120.14 62.33 66.47 الخلُُم ؤلاحمالي

 

 

 

ت( ًبين الخلُُم ؤلاحما2الجدول زكم )  لي لخجسبت الدمج بدظب اإلاإشساث ألاطاطُت واملحافظاث الظوٍز

 املحافظاث

البيُت 

 ألاطاطُت

 ألاداء 

 ؤلادازي 

اطخجابت 

 الخالمُر

كفاءة 

 اإلادزطت

اطخجابت 

 ملجخمع

الخلُُم مً 

خُث 

 املجموع الىدُجت

 70.74 53.00 56.46 62.00 82.00 92.00 79.00 الماطكُت

ىؽ  61.74 53.38 22.78 53.38 78.04 85.47 77.36 ََغ

ا  58.39 54.81 26.32 47.12 73.08 81.73 67.31 صٖع

 56.92 51.35 33.09 59.12 68.58 70.95 58.45 خلب

 55.42 54.17 24.18 43.06 73.61 72.22 65.28 خماة

 52.56 38.46 11.49 44.23 69.23 86.54 65.38 اللىُُغة

 52.45 58.33 31.89 41.13 74.19 55.83 53.33 خمو

ضاء  51.48 41.04 23.95 40.57 69.81 76.42 57.08 الؿٍى

 48.21 42.08 45.50 39.17 53.33 53.33 55.83 صمكم

 45.60 46.25 32.36 32.92 54.17 60.42 47.50 ٍعف صمكم

 54.74 48.96 32.00 46.54 67.91 71.54 61.49 املجموع
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 ُت لعملُت الدمج بدظب مكوهاتها( جلُُم مإشساث البيُت ألاطاط3الجدول زكم )

 اإلاإشساث ألاطاطُت
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 78.08 430 222 88 83 25 12 الالتزا  باللىاهين

 75.06 431 211 83 89 23 25 اإلاىار الٗا 

 72.13 427 202 63 104 27 31 اللُاصة والخىُٓم

 58.51 432 80 171 62 54 65 ويىح الغؾالت

 50.59 421 87 71 123 45 95 الخإَُل والخضٍعب

مجمل جلُُم البيُت 

 61.49 433 76 146 126 71 14 ألاطاطُت

 

 

 

 ( البيُت ألاطاطُت لعملُت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت خظب املحافظاث4الجدول زكم )

 املحافظاث

طعُف 

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف حدا

وطؽ اإلاخ

 والترجِب

 79.00 25 10 11 2 2 0 الماطكُت

ىؽ  77.36 74 32 26 8 7 1 ََغ

ا  67.31 26 4 16 2 2 2 صٖع

 65.38 13 1 7 4 1 0 اللىُُغة

 65.28 18 2 9 5 2 0 خماة

 58.45 74 8 31 18 12 5 خلب

ضاء  57.08 53 5 16 22 9 1 الؿٍى

 55.83 60 6 14 28 12 0 صمكم

 53.33 30 3 8 11 6 2 خمو

 47.50 60 5 8 26 18 3 ٍعف صمكم

 61.49 433 76 146 126 71 14 املجموع 
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 وطوح السطالت وألابعاد ؤلاوظاهُت لعملُت الدمج بين العاملين بدظب املحافظاث( 5الجدول )

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

ىؽ  77.70 74 40 20 2 6 6 ََغ

 69.00 25 5 14 1 5 0 الماطكُت

 66.25 60 16 22 12 5 5 صمكم

 63.89 18 3 11 0 1 3 خماة

 55.00 30 8 9 2 3 8 خمو

 53.75 60 6 17 23 8 6 ٍعف صمكم

ا  52.88 26 0 14 5 3 4 صٖع

 47.64 74 0 40 4 13 17 خلب

ضاء  44.81 53 0 21 11 10 11 الؿٍى

 43.75 12 2 3 2 0 5 اللىُُغة

 58.51 432 80 171 62 54 65 املجموع

 

 وص عملُت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت صبخ ين وألاهظمت اإلاعمول بهاهدزحت الالتزام باللوا( 6الجدول )

 بدظب املحافظاث

 املحافظاث

طعُف 

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف حدا

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

ىؽ  90.07 73 51 16 5 1 0 ََغ

 90.00 25 19 2 4 0 0 الماطكُت

ا  89.42 26 18 6 1 1 0 صٖع

 85.42 12 8 2 1 1 0 اللىُُغة

 81.76 74 47 10 9 6 2 خلب

ضاء  81.25 52 31 6 12 3 0 الؿٍى

 79.17 18 12 0 3 3 0 خماة

 76.67 30 15 7 3 5 0 خمو

 62.92 60 11 23 18 2 6 صمكم

 60.42 60 10 16 27 3 4 ٍعف صمكم

 78.08 430 222 88 83 25 12 املجموع
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 جلُُم مظاَس اللُادة والخىظُم في عملُت الدمج بدظب املحافظاث( 7الجدول )

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف طعُف حدا املحافظاث
اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 89.00 25 20 1 3 0 1 الماطكُت

ىؽ  86.49 74 53 9 7 3 2 ََغ

 84.72 18 11 3 4 0 0 خماة

 81.25 12 7 2 2 1 0 اللىُُغة

ا  77.88 26 12 8 4 1 1 صٖع

 74.66 74 40 10 14 3 7 خلب

ضاء  74.52 52 24 10 12 5 1 الؿٍى

 59.58 60 15 10 25 3 7 صمكم

 56.25 28 11 2 4 5 6 خمو

 53.45 58 9 8 29 6 6 ٍعف صمكم

 72.13 427 202 63 104 27 31 املجموع

 

 لُت الدمج بدظب املحافظاثجلُُم اإلاىاخ العام لعم( 8الجدول )

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 90.28 18 14 2 1 1 0 خماة

 85.83 30 19 6 4 1 0 خمو

ىؽ  84.46 74 47 14 8 4 1 ََغ

 82.00 25 13 8 3 0 1 الماطكُت

ضاء  81.13 53 34 6 8 2 3 الؿٍى

 77.08 12 5 5 1 0 1 اللىُُغة

ا  76.92 26 14 5 4 1 2 صٖع

 76.35 74 36 18 12 4 4 خلب

 60.00 60 17 12 16 8 7 صمكم

 57.20 59 12 7 32 2 6 ٍعف صمكم

 75.06 431 211 83 89 23 25 املجموع
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ت اإلاعىُت بالدمج بدظب املحافظاث( 9الجدول ) ب اإلاوازد البشٍس  جلُُم عملُاث جأَُل وجدٍز

 املحافظاث
طعُف 

 داح
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 73.86 22 11 4 3 3 1 الماطكُت

ا  62.50 26 7 5 11 0 3 صٖع

ىؽ  62.33 73 29 9 17 5 13 ََغ

 61.54 13 1 6 5 0 1 اللىُُغة

 49.31 72 15 11 20 9 17 خلب

 48.28 58 5 12 24 8 9 ٍعف صمكم

 47.92 60 7 12 21 9 11 صمكم

ضاءالؿ  47.00 50 7 9 15 9 10 ٍى

 25.00 18 1 2 4 0 11 خماة

 23.28 29 4 1 3 2 19 خمو

 50.59 421 87 71 123 45 95 املجموع

 

 

 خوى ألاداء ؤلادازي بدظب مكوهاج جلُُم مظ( 11الجدول زكم )

 اإلاإشساث

طعُف 

 حُد معخدل طعُف حدا

حُد 

 املجموع حدا

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 80.62 431 264 55 77 15 20 إلاهاصعؤصاء مٗلم غغفت ا

 70.95 402 210 43 79 14 56 ؤصاء اإلاغقض

 68.12 429 193 54 103 29 50 ؤصاء اإلاضًغ

 67.98 431 172 66 123 40 30 ؤصاء مٗلم الهف

 71.54 433 179 108 74 51 21 املجموع
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 ظب املحافظاثجلُُم مظخوى ألاداء ؤلادازي لعملُت الدمج بد( 11الجدول زكم )

 املحافظاث

طعُف 

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف حدا

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 92.00 25 18 6 1 0 0 الماطكُت

 86.54 13 8 4 0 1 0 اللىُُغة

ىؽ  85.47 74 50 13 5 4 2 ََغ

ا  81.73 26 13 9 2 2 0 صٖع

ضاء  76.42 53 26 9 13 5 0 الؿٍى

 72.22 18 7 6 2 2 1 خماة

 70.95 74 28 22 12 8 4 خلب

 60.42 60 6 23 21 10 0 ٍعف صمكم

 55.83 30 11 4 2 7 6 خمو

 53.33 60 12 12 16 12 8 صمكم

 71.54 433 179 108 74 51 21 املجموع

 

 جلُُم أداء مدًس اإلادزطت بدظب املحافظاث( 12الجدول )

 اخمحافٓاث
يُٗف 

 حضا
 الترجِباإلاخىؾِ و  اخمجمٕى حُض حضا حُض مٗخضٌ يُٗف

 91.67 24 19 2 3 0 0 الماطكُت

 80.77 13 7 2 4 0 0 اللىُُغة

ىؽ  80.56 72 47 7 11 1 6 ََغ

 76.39 18 10 3 3 0 2 خماة

 68.92 74 30 14 18 6 6 خلب

ضاء  68.40 53 25 6 12 3 7 الؿٍى

ا  67.31 26 11 3 7 3 2 صٖع

 60.42 60 17 5 28 6 4 ٍعف صمكم

 55.00 60 17 10 13 8 12 صمكم

 48.28 29 10 2 4 2 11 خمو

 68.12 429 193 54 103 29 50 املجموع
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 جلُُم أداء معلم غسفت اإلاصادز بدظب املحافظاث( 13الجدول )

 املحافظاث

طعُف 

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف حدا

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 93.00 25 20 3 2 0 0 الماطكُت

 90.38 13 10 1 2 0 0 اللىُُغة

ىؽ  90.20 74 60 4 7 1 2 ََغ

ا  87.50 26 20 2 2 1 1 صٖع

ضاء  85.38 53 36 4 12 1 0 الؿٍى

 84.72 18 13 2 1 1 1 خماة

 81.03 29 20 2 3 2 2 خمو

 78.77 73 39 15 14 1 4 خلب

 75.42 60 25 13 20 2 0 ٍعف صمكم

 60.42 60 21 9 14 6 10 صمكم

 80.63 431 264 55 77 15 20 املجموع

 

 جلُُم أداء معلم الصف بدظب املحافظاث( 14الجدول )

 املحافظاث

طعُف 

 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف حدا

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 89.00 25 18 4 2 1 0 الماطكُت

 84.62 13 8 4 0 0 1 اللىُُغة

ىؽ  82.53 73 48 7 12 4 2 ََغ

ا  81.73 26 13 7 6 0 0 صٖع

 71.62 74 31 15 19 5 4 خلب

 65.28 18 7 3 4 2 2 خماة

ضاء  60.38 53 16 7 17 9 4 الؿٍى

 59.48 29 11 2 7 5 4 خمو

 56.25 60 13 11 22 6 8 صمكم

 50.83 60 7 6 34 8 5 ٍعف صمكم

 67.98 431 172 66 123 40 30 املجموع
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 جلُُم أداء اإلاسشد في اإلادزطت بدظب املحافظاث( 15الجدول )

 المحافظات
 طعُف

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 94.00 25 21 2 2 0 0 الالذقية

 90.38 13 9 3 1 0 0 القنيطرة

 88.00 25 18 4 2 0 1 درعا

 85.81 74 54 6 10 0 4 طرطوس

 85.42 48 36 2 6 2 2 السويداء

 73.21 14 6 3 3 2 0 حماة

 64.92 62 29 6 13 1 13 حلب

 54.31 29 13 1 3 2 10 حمص

 51.25 60 17 8 14 3 18 دمشق

 50.96 52 7 8 25 4 8 ريف دمشق

 70.96 402 210 43 79 14 56 المجموع

 

اث الخلُُم( 16الجدول )  جلُُم كفاءة اإلادزطت بدظب مإشساتها ألاطاطُت ومظخٍو

 اإلاإشساث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع ُد حداح حُد معخدل طعُف

 63.54 434 156 64 119 49 46 فاءة الاحخماُٖتالى

 62.09 430 149 67 109 53 52 هفاءة غغفت اإلاهاصع

 52.78 432 91 62 155 52 72 هفاءة َغق الخٗلُم

ت  45.78 432 60 41 171 86 74 الىفاءة اإلاٗماٍع

 24.02 432 24 25 92 60 231 الىفاءة الخلاهُت

 46.54 434 31 87 154 115 47 الكفاءة الكلُت
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اث الخلُُم( 17الجدول )  جلُُم كفاءة اإلادزطت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 62.00 25 3 13 4 3 2 الماطكُت

 59.12 74 9 27 24 10 4 خلب

ىؽ  53.38 74 3 25 28 15 3 ََغ

ا  47.12 26 4 5 5 8 4 صٖع

 44.23 13 1 1 6 4 1 اللىُُغة

 43.06 18 2 1 8 4 3 خماة

 41.13 31 4 1 11 10 5 خمو

ضاء  40.57 53 3 3 26 13 8 الؿٍى

 39.17 60 2 8 18 26 6 صمكم

 32.92 60 0 3 24 22 11 ٍعف صمكم

 46.54 434 31 87 154 115 47 املجموع

 

اث الخلُُم املحافظاثت بدظب جلُُم الكفاءة الاحخماعُت للمدزط( 18الجدول )  ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 72.22 18 10 3 1 1 3 خماة

ضاء  71.70 53 24 7 17 1 4 الؿٍى

 71.00 25 13 4 2 3 3 الماطكُت

 70.97 31 15 5 5 3 3 خمو

 69.59 74 31 11 22 5 5 خلب

ىؽ  66.89 74 34 7 15 11 7 ََغ

 54.58 60 13 12 18 7 10 صمكم

 53.85 13 4 0 4 4 1 اللىُُغة

ا  52.88 26 7 2 7 7 3 صٖع

 50.83 60 5 13 28 7 7 ٍعف صمكم

 63.54 434 156 64 119 49 46 املجموع
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اث الخلُُم( 19الجدول )  جلُُم كفاءة غسفت اإلاصادز بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 85.00 25 16 4 4 1 0 الماطكُت

ىؽ  82.88 73 46 14 7 2 4 ََغ

 70.61 74 33 8 24 5 4 خلب

 68.97 29 15 3 5 1 5 خمو

ضاء  58.02 53 13 12 15 5 8 الؿٍى

ا  56.73 26 8 3 5 8 2 صٖع

 46.15 13 4 1 2 1 5 اللىُُغة

 45.76 59 4 12 23 10 10 ٍعف صمكم

 44.58 60 7 8 21 13 11 صمكم

 43.06 18 3 2 3 7 3 خماة

 62.09 430 149 67 109 53 52 املجموع

 

اث الخلُُم( 21الجدول )  جلُُم كفاءة ػسق الخعلُم اإلاخبعت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

ىؽ  65.54 74 26 14 21 6 7 ََغ

 65.38 13 5 2 4 0 2 اللىُُغة

 64.00 25 9 5 6 1 4 الماطكُت

 58.78 74 20 10 30 4 10 خلب

ا  51.92 26 5 5 8 3 5 صٖع

 49.58 60 10 6 26 9 9 صمكم

 49.15 59 5 10 28 10 6 ٍعف صمكم

 47.22 18 2 6 3 2 5 خماة

ضاء  38.21 53 6 3 20 8 16 الؿٍى

 35.00 30 3 1 9 9 8 خمو

 52.78 432 91 62 155 52 72 املجموع
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اث الخلُُم( 21الجدول ) ت للمدزطت بدظب املحافظاث ومظخٍو  جلُُم الكفاءة اإلاعماٍز

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 60.96 73 18 10 36 4 5 خلب

 60.00 25 8 3 7 5 2 الماطكُت

 57.69 13 3 2 6 0 2 اللىُُغة

ا  46.15 26 4 5 6 5 6 صٖع

 45.83 30 4 2 14 5 5 خمو

 45.00 60 5 6 28 14 7 صمكم

ضاء  40.57 53 8 5 14 11 15 الؿٍى

 40.28 18 2 1 8 2 5 خماة

ىؽ  40.20 74 8 4 26 23 13 ََغ

 32.50 60 0 3 26 17 14 ٍعف صمكم

 45.78 432 60 41 171 86 74 املجموع

 

اث الخلُُم( 22الجدول )  جلُُم الكفاءة الخلاهُت للمدزطت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اليظبت 

 والترجِب

 42.23 74 8 7 31 10 18 خلب

ا  29.81 26 0 3 8 6 9 صٖع

 27.00 25 1 1 8 4 11 الماطكُت

 24.58 60 2 4 13 13 28 صمكم

 0 12 خماة

 

4 1 17 23.53 

ىؽ  22.64 74 6 2 16 5 45 ََغ

ضاء  16.04 53 4 0 4 10 35 الؿٍى

 15.00 30 2 2 2 0 24 خمو

 14.17 60 0 2 8 12 38 ٍعف صمكم

 7.69 13 0 0 2 0 11 اللىُُغة

 24.02 432 24 25 92 60 231 املجموع
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م( 23الجدول )  لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث واإلاإشساث ألاطاطُت  جلُُم اطخجابت الخالمُر وأطَس

 مإشساث الخلُُم
طعُف 

 حدا
 حُد معخدل طعُف

حُد 

 حدا
 املجموع

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

اكت  77.02 433 215 70 132 0 16 ؤَالي الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت  68.33 431 153 82 150 20 26 ؤَالي الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 64.27 431 146 71 134 43 37 ٖاكتالخمامُظ غير طوي ؤلا 

اكت  60.44 431 113 75 160 45 38 الخمامُظ طوي ؤلٖا

 67.91 434 116 141 126 40 11 املجموع

 

م لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث( 24الجدول )  جلُُم اطخجابت الخالمُر وأطَس

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 بوالترجِ

 82.00 25 12 9 3 1 0 الماطكُت

ىؽ  78.04 74 34 23 11 4 2 ََغ

 74.19 31 11 13 3 3 1 خمو

 73.61 18 5 7 6 0 0 خماة

ا  73.08 26 8 11 5 1 1 صٖع

ضاء  69.81 53 17 12 21 2 1 الؿٍى

 69.23 13 2 8 2 0 1 اللىُُغة

 68.58 74 20 28 15 9 2 خلب

 54.17 60 1 17 33 9 0 ٍعف صمكم

 53.33 60 6 13 27 11 3 صمكم

 67.91 434 116 141 126 40 11 املجموع
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 جلُُم اطخجابت الخالمُر ذوي ؤلاعاكت لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث( 25الجدول )

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 72.22 18 6 7 3 1 1 خماة

ا  67.31 26 9 4 10 2 1 صٖع

ىؽ  66.10 73 30 11 18 4 10 ََغ

 65.00 25 11 2 7 1 4 الماطكُت

 64.53 74 22 18 20 9 5 خلب

ضاء  61.32 53 13 7 25 7 1 الؿٍى

 58.33 30 9 3 11 3 4 خمو

 55.93 59 7 9 35 7 1 ٍعف صمكم

 51.92 13 1 2 7 3 0 اللىُُغة

 46.67 60 5 12 24 8 11 صمكم

 60.44 431 113 75 160 45 38 املجموع

 

اث الخلُُم( 26الجدول )  جلُُم اطخجابت الخالمُر غير ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 77.78 18 8 5 4 1 0 خماة

ىؽ  77.70 74 44 8 14 2 6 ََغ

 74.00 25 11 4 9 0 1 الماطكُت

 70.16 31 13 6 7 3 2 خمو

 69.23 13 4 4 4 0 1 اللىُُغة

 66.10 73 28 9 22 10 4 خلب

ضاء  64.15 53 17 9 18 5 4 الؿٍى

ا  58.65 26 8 4 6 5 3 صٖع

 53.88 58 5 15 27 6 5 ٍعف صمكم

 45.83 60 8 7 23 11 11 صمكم

 64.27 431 146 71 134 43 37 املجموع
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اث الخلُُمجلُُم ( 27الجدول )  اطخجابت أولُاء الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 88.89 18 13 2 3 0 0 خماة

 88.00 25 17 4 4 0 0 الماطكُت

 85.83 30 21 3 5 0 1 خمو

ا  83.65 26 15 5 6 0 0 صٖع

ىؽ  82.43 74 46 12 12 0 4 ََغ

 80.77 13 8 2 2 0 1 اللىُُغة

ضاء  78.30 53 27 14 8 0 4 الؿٍى

 75.00 74 34 10 28 0 2 خلب

 67.08 60 18 11 28 0 3 صمكم

 65.42 60 16 7 36 0 1 ٍعف صمكم

 77.02 433 215 70 132 0 16 املجموع

 

اث الخلُُم جلُُم اطخجابت أولُاء الخالمُر غير ذوي ؤلاعاكت( 28الجدول )  بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

 86.00 25 15 6 4 0 0 الماطكُت

 80.65 31 19 5 4 1 2 خمو

ىؽ  80.48 73 39 17 14 0 3 ََغ

ا  73.08 26 14 1 8 1 2 صٖع

 69.23 13 4 3 5 1 0 اللىُُغة

ضاء  68.14 51 15 11 23 0 2 الؿٍى

 67.23 74 22 18 28 1 5 خلب

 59.72 18 6 1 7 2 2 خماة

 58.75 60 13 12 25 3 7 صمكم

 51.25 60 6 8 32 11 3 ٍعف صمكم

 68.33 431 153 82 150 20 26 املجموع
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 جلُُم اطخجابت املجخمع املحلي لعملُت الدمج بدظب اإلاإشساث ألاطاطُت( 29الجدول )

 اليظبت والترجِب املجموع حُدة معخدلت عُفتط املحافظاث

ىهُت  40.13 390 97 119 174 البرامج الخلفٍؼ

 36.27 386 91 98 197 اإلاىٓماث الكٗبُت

ت  36.27 386 91 98 197 الجمُٗاث التيًر

 31.13 371 72 87 212 اإلااؾؿاث الاحخماُٖت

 27.63 380 58 94 228 مؿاٖضاث الجىاع

 24.35 386 51 86 249 مباصعاث الجىاع

 32.00 383 77 97 210 املجموع العام

 

 جلُُم اطخجابت املجخمع املحلي لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث( 31الجدول )

 اليظبت والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 56.46 25 12 4 9 الماطكُت

 45.50 65 19 21 25 صمكم

 33.09 68 14 18 36 خلب

 32.36 60 8 23 29 مٍعف صمك

 31.89 31 8 5 19 خمو

ا  26.32 29 6 4 19 صٖع

 24.18 20 3 5 13 خماة

ضاء  23.95 56 7 12 36 الؿٍى

ىؽ  22.78 77 12 11 54 ََغ

 11.49 12 1 2 10 اللىُُغة

 32.00 441 88 104 250 املجموع
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وهُت داعمت( 31الجدول )  لخجسبت الدمج بدظب املحافظاث جلُُم مخابعت الخالمُر لبرامج جلفٍص

 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 61.36 22 10 7 5 الماطكُت

 56.90 58 27 12 19 صمكم

 55.08 59 14 37 8 ٍعف صمكم

ا  52.00 25 8 10 7 صٖع

 43.75 16 3 8 5 خماة

 33.87 62 12 18 32 خلب

ىؽ  33.05 59 12 15 32 ََغ

 25.00 12 2 2 8 ُُغةاللى

 21.43 28 5 2 21 خمو

ضاء  16.33 49 4 8 37 الؿٍى

 40.13 390 97 119 174 املجموع

 

 جلُُم مبادزاث اإلاىظماث الشعبُت لدعم ججسبت الدمج ( 32الجدول )

اث الخلُُم  بدظب املحافظاث ومظخٍو

 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 65.22 23 14 2 7 الماطكُت

ضاء  45.83 48 14 16 18 الؿٍى

 45.61 57 17 18 22 صمكم

 35.25 61 11 21 29 خلب

 35.00 50 7 21 22 ٍعف صمكم

 34.62 26 7 4 15 خمو

ا  28.26 23 6 1 16 صٖع

ىؽ  25.36 69 12 11 46 ََغ

 18.18 11 1 2 8 اللىُُغة

 16.67 18 2 2 14 خماة

 36.27 386 91 98 197 املجموع
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ت لدعم ججسبت الدمج ( 33الجدول )  جلُُم مبادزاث الجمعُاث الخيًر

اث الخلُُم  بدظب املحافظاث ومظخٍو

 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 73.81 21 14 3 4 الماطكُت

 43.64 55 18 12 25 صمكم

 42.31 26 9 4 13 خمو

 37.27 55 11 19 25 خلب

 27.66 47 6 14 27 صمكم ٍعف

ا  22.92 24 5 1 18 صٖع

ىؽ  22.39 67 9 12 46 ََغ

ضاء  21.28 47 5 10 32 الؿٍى

 19.44 18 2 3 13 خماة

 18.18 11 1 2 8 اللىُُغة

 32.35 371 80 80 211 املجموع

 

 جلُُم مظاَماث اإلاإطظاث الاحخماعُت املحلُت في دعم ججسبت الدمج ( 34الجدول )

 حافظاثبدظب امل

 اليظبت والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 56.25 24 11 5 8 الماطكُت

 40.35 57 12 22 23 صمكم

 38.46 26 8 4 14 خمو

 37.50 52 14 11 27 خلب

ىؽ  33.85 65 18 8 39 ََغ

ضاء  22.83 46 2 17 27 الؿٍى

 19.44 18 2 3 13 خماة

 18.37 49 2 14 33 ٍعف صمكم

اص  16.67 24 3 2 19 ٖع

 5.00 10 0 1 9 اللىُُغة

 31.13 371 72 87 212 ؤلاحمالي الكلي
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 جلُُم مظاعداث الجواز مً ألاَالي للخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث( 35الجدول )

 اليظبت والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 43.97 58 14 23 21 صمكم

 42.86 21 8 2 11 الماطكُت

 39.66 29 8 7 14 خمو

 28.95 57 10 13 34 خلب

 25.00 18 2 5 11 خماة

 23.96 48 2 19 27 ٍعف صمكم

ضاء  22.92 48 5 12 31 الؿٍى

ا  18.00 25 3 3 19 صٖع

ىؽ  15.91 66 6 9 51 ََغ

 5.00 10   1 9 اللىُُغة

 27.63 380 58 94 228 املجموع

 

 مً ألاَالي لدعم ججسبت الدمج بدظب املحافظاث أَل الحيجلُُم مبادزاث ( 36الجدول )

 اإلاخوطؽ والترجِب املجموع حُدة معخدلت طعُفت املحافظاث

 45.24 21 9 1 11 الماطكُت

 39.47 57 9 27 21 صمكم

 36.11 18 3 7 8 خماة

 29.31 29 6 5 18 خمو

 24.14 58 7 14 37 خلب

 24.04 52 4 17 31 ٍعف صمكم

ا  21.15 26 3 5 18 صٖع

ضاء  17.02 47 5 6 36 الؿٍى

ىؽ  9.56 68 5 3 60 ََغ

 5.00 10 0 1 9 اللىُُغة

 24.35 386 51 86 249 املجموع
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 جلُُم ججسبت الدمج مً خُث الىدُجت بدظب املحافظاث واإلاإشساث ألاطاطُت( 37الجدول )

 املحافظاث

طعُف 

 حدا
 حُد معخدل طعُف

حُد 

 حدا
 املجموع

اإلاخوطؽ 

 الترجِبو 

 63.14 430 141 64 151 28 46 مهاعاث الخىانل

 50.41 432 89 45 163 54 81 اإلاهاعاث الاحخماُٖت

 42.61 433 69 35 149 59 121 الخدؿً الخٗلُمي

 48.96 433 48 95 137 97 56 املجموع

 

اث الخلُُم( 38الجدول )  جلُُم ججسبت الدمج مً خُث الىدُجت بدظب املحافظاث ومظخٍو

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 58.33 30 5 13 4 3 5 خمو

ا  54.81 26 4 8 6 5 3 صٖع

 54.17 18 4 4 4 3 3 خماة

ىؽ  53.38 74 16 16 17 12 13 ََغ

 53.00 25 5 4 6 9 1 الماطكُت

 51.35 74 8 16 29 14 7 خلب

 46.25 60 2 11 27 16 4 ٍعف صمكم

 42.08 60 0 14 22 15 9 صمكم

ضاء  41.04 53 4 7 16 18 8 الؿٍى

 38.46 13 0 2 6 2 3 اللىُُغة

 48.96 433 48 95 137 97 56 املجموع
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 جلُُم ججسبت الدمج مً خُث اكدظاب الخالمُر ذوي ؤلاعاكت إلاهازة الخواصل الاحخماعي ( 39الجدول )

 بدظب املحافظاث

 املحافظاث
عُف ط

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

 80.00 25 13 4 8 0 0 الماطكُت

ىؽ  73.65 74 40 8 15 4 7 ََغ

ا  73.08 26 12 4 8 0 2 صٖع

 64.17 30 13 3 7 2 5 خمو

 63.89 18 5 5 5 1 2 خماة

 61.99 73 20 11 33 2 7 خلب

ضاء  60.38 53 16 4 21 10 2 الؿٍى

 58.33 12 2 4 4 0 2 غةاللىُُ

 56.25 60 8 11 34 2 5 ٍعف صمكم

 49.58 59 12 10 16 7 14 صمكم

 63.14 430 141 64 151 28 46 املجموع

 

 جلُُم ججسبت الدمج مً خُث اكدظاب الخالمُر ذوي ؤلاعاكت إلاهازة اإلاشازكت الاحخماعُت ( 41الجدول )

 بدظب املحافظاث

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا حُد دلمعخ طعُف

اإلاخوطؽ 

 والترجِب

ا  61.54 26 6 6 10 2 2 صٖع

 56.94 18 7 1 4 2 4 خماة

 56.08 74 15 14 29 6 10 خلب

 52.50 30 9 1 11 2 7 خمو

 52.00 25 7 1 7 7 3 الماطكُت

ىؽ  50.68 74 22 6 16 12 18 ََغ

ضاء  50.00 53 14 2 17 10 10 الؿٍى

 48.73 59 3 8 38 3 7 ٍعف صمكم

 40.00 60 6 5 24 9 16 صمكم

 34.62 13 0 1 7 1 4 اللىُُغة

 50.41 432 89 45 163 54 81 املجموع
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 الدمج مً خُث الخدظً الخعلُمي للخالمُر ذوي ؤلاعاكت بدظب املحافظاث ججسبتجلُُم ( 41الجضٌو )

 املحافظاث
طعُف 

 حدا
 املجموع حُد حدا ر. حُد معخدل طعُف

اإلاخوطؽ 

 لترجِبوا

 69.17 30 16 4 2 3 5 خمو

 54.17 18 2 6 6 1 3 خماة

 46.62 74 13 6 30 8 17 خلب

ا  44.23 26 4 1 13 1 7 صٖع

 42.92 60 5 4 30 11 10 صمكم

ىؽ  42.57 74 16 5 19 9 25 ََغ

 41.25 60 3 7 27 12 11 ٍعف صمكم

 36.00 25 5 1 5 3 11 الماطكُت

 30.77 13 2 0 3 2 6 اللىُُغة

ضاء  24.53 53 3 1 14 9 26 الؿٍى

 42.61 433 69 35 149 59 121 املجموع
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت دمشم42الجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 66.25 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 62.92 ٕ الٗملُت لللىاهين وألاهٓمتزًى 

 59.58 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 60.00 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  47.92 جضٍع
 55.83 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 55.00 ؤصاء اإلاضًغ
 51.25 ؤصاء اإلاغقض

 60.42 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 56.25 ؤصاء مٗلم الهف

 53.33 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 54.58 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 24.58 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 49.58 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 44.58 ؤصاء غغفت اإلاهاصع
مغاهُاجإَُل اإلاضعؾت م  45.00 ياهُا ٖو

 39.17 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  46.67 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  45.83 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   67.08 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   58.75 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 53.33 حمالي اخمحىع جلُُم ب

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  43.97 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 39.47 مباصعاث ؤَل الحي

 45.61 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  43.64 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 40.25 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  56.90 البرامج الخلفٍؼ

 45.50  خمحىع جلُُم بحمالي ا

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  42.92 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 40.00 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 49.58 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 42.08 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 48.21 الخلُُم الىلي
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 اطُت لعملُت الدمج في مدافظت ٍزف دمشم( جلُُم اإلاإشساث ألاط43الجدول )

 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 53.75 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 60.42 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 53.45 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 57.20 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  48.28 جضٍع
 47.50 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 60.42 ؤصاء اإلاضًغ
 50.96 ؤصاء اإلاغقض

 75.42 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 50.83 ؤصاء مٗلم الهف

 60.42 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 50.83 خمامُظ في اليكاَاثمكاعهت ال
 14.17 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 49.15 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 45.76 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  32.50 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 32.92 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  55.93 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  53.88 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   65.42 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   51.25 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 54.17 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  23.96 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 24.04 مباصعاث ؤَل الحي

 35.00 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  27.66 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 18.37 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  55.08 البرامج الخلفٍؼ

 32.36 جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  41.25 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 48.73 اإلاكاعهت الاحخماُٖت كضعة الخمامُظ ٖلى

 56.25 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 46.25 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 45.60 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت خلب44الجدول )

 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 47.64 الٗاملين بٗملُت الضمجكىاٖت 
 81.76 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 74.66 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 76.35 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  49.31 جضٍع
 58.45 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 68.92 ضًغؤصاء اإلا
 64.92 ؤصاء اإلاغقض

 78.77 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 71.62 ؤصاء مٗلم الهف

 70.95 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 69.59 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 42.23 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 58.78 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 70.61 ت اإلاهاصعؤصاء غغف

مغاهُا  60.96 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 59.12 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  64.53 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  66.10 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   75.00 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتالخمامؤولُاء اؾخجابت   67.23 ُظ غير طوي ؤلٖا

 68.58 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  28.95 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 24.14 مباصعاث ؤَل الحي

 35.25 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  37.27 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 37.50 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُتالبرامج   33.87 الخلفٍؼ

 33.09  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  46.62 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 56.08 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 61.99 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 51.35 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 56.92 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت خمص45الجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 55.00 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 76.67 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 56.25 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 85.83 ار الٗا  لٗملُت الضمجاإلاى

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  23.28 جضٍع
 53.33 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 48.28 ؤصاء اإلاضًغ
 54.31 ؤصاء اإلاغقض

 81.03 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 59.48 ؤصاء مٗلم الهف

 55.83 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 70.97 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 15.00 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 35.00 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 68.97 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  45.83 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 41.13 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكتاؾخ  58.33 جابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  70.16 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   85.83 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   80.65 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 74.19 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  39.66 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 29.31 مباصعاث ؤَل الحي

 34.62 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  42.31 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 38.46 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  21.43 البرامج الخلفٍؼ

 31.89  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

ا  69.17 كتالخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 52.50 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 64.17 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 58.33 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 52.45 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت الالذكُت46الجدول )
 ُم باليظبتالخلُ اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 69.00 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 90.00 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 89.00 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 82.00 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  73.86 جضٍع
 79.00 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
اء الجهاػ ؤلاصاعي ؤص

 والخٗلُمي

 91.67 ؤصاء اإلاضًغ
 94.00 ؤصاء اإلاغقض

 93.00 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 89.00 ؤصاء مٗلم الهف

 92.00 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 71.00 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 27.00 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 64.00 الخٗلُمُت واإلاىا  جىُُف الٗملُت 
 85.00 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  60.00 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 62.00 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  65.00 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  74.00 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 88.00 ٖاكتالخمامُظ طوي ؤلا ؤولُاء اؾخجابت 
اكتؤولُاء اؾخجابت   86.00 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 82.00 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  42.86 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 45.24 مباصعاث ؤَل الحي

 65.22 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  73.81 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 56.25 إلااؾؿاث الاحخماُٖتامؿاَماث 
ىهُت  61.36 البرامج الخلفٍؼ

 56.46  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  36.00 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 52.00 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 80.00 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 53.00 اخمحىع  جلُُم بحمالي

 70.74 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت ػسػوض47الجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 77.70 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 90.07 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 86.49 ُم الٗمل في الضمج وتصاعجهجىٓ
 84.46 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  62.33 جضٍع
 77.36 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 80.56 ؤصاء اإلاضًغ
 85.81 ؤصاء اإلاغقض

 90.20 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 82.53 م الهفؤصاء مٗل

 85.47 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 66.89 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 22.64 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 65.54 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 82.00 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  40.20 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 53.38 ىع جلُُم بحمالي اخمح

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  66.10 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  77.70 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   82.43 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   80.48 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 78.04 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكتمؿ  15.91 اٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 9.56 مباصعاث ؤَل الحي

 25.36 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  22.39 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 33.85 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  33.05 البرامج الخلفٍؼ

 22.78  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 ُجتالىد

اكت  42.57 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 50.68 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 73.65 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 53.38 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 61.74 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت خما48ٍالجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت وز السئِس ياملح زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 63.89 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 79.17 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 84.72 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 90.28 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  25.00 جضٍع
 65.28 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 76.39 ؤصاء اإلاضًغ
 73.21 ؤصاء اإلاغقض

 84.72 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 65.28 ؤصاء مٗلم الهف

 72.22 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 72.22 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 23.53 اإلاؿخسضمتالخلىُاث والىؾاثل 

 47.22 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 43.06 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  40.28 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 43.06 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  72.22 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  77.78 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   88.89 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   59.72 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 73.61 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  25.00 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 36.11 مباصعاث ؤَل الحي

 16.67 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
تمؿاَماث ال  19.44 جمُٗاث التيًر
 19.44 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 

ىهُت  43.75 البرامج الخلفٍؼ
 24.18  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  54.17 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 56.94 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 63.89 لضي الخمامُظمهاعاث الخىانل 
 54.17 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 55.42 الخلُُم الىلي
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 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت دزعا49الجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 52.88 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 89.42 ت لللىاهين وألاهٓمتزًٕى الٗملُ

 77.88 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 76.92 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  62.50 جضٍع
 67.31 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 67.31 ؤصاء اإلاضًغ
 88.00 ؤصاء اإلاغقض
 87.50 م غغفت اإلاهاصعؤصاء مٗل

 81.73 ؤصاء مٗلم الهف
 81.73 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 52.88 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 29.81 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 51.92 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 56.73 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

 46.15 مغاهُاجإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 47.12 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  67.31 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  58.65 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   83.65 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   73.08 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 73.08 حىع جلُُم بحمالي اخم

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  18.00 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 21.15 مباصعاث ؤَل الحي

 28.26 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  22.92 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 16.67 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  52.00 البرامج الخلفٍؼ

 26.32  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  44.23 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 61.54 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 73.08 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 54.81 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 58.39 الخلُُم الىلي
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داء( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لع51الجدول )  ملُت الدمج في مدافظت الظٍو
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 44.81 كىاٖت الٗاملين بٗملُت الضمج
 81.25 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 74.52 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 81.13 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمججضٍع  47.00 ب اإلاىاعص البكٍغ
 57.08 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 68.40 ؤصاء اإلاضًغ
 85.42 ؤصاء اإلاغقض

 85.38 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 60.38 ؤصاء مٗلم الهف

 76.42 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 71.70 في اليكاَاثمكاعهت الخمامُظ 
 16.04 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 38.21 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 58.02 ؤصاء غغفت اإلاهاصع

مغاهُا  40.57 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 40.57 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  61.32 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  64.15 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   78.30 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتؤولُاء اؾخجابت   68.14 الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

 69.81 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  22.92 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 17.02 مباصعاث ؤَل الحي

 45.83 اث اإلاىٓماث الكٗبُتمؿاَم
ت  21.28 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 22.83 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُت  16.33 البرامج الخلفٍؼ

 23.95  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  24.53 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 50.00 عهت الاحخماُٖتكضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكا

 60.38 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 41.04 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 51.48 الخلُُم الىلي
 

 



157 
 

 ( جلُُم اإلاإشساث ألاطاطُت لعملُت الدمج في مدافظت اللىُؼسة51الجدول )
 الخلُُم باليظبت اإلاإشساث الفسعُت املحوز السئِس ي زكم

1 
 البيُت ألاؾاؾُت

 43.75 الٗاملين بٗملُت الضمجكىاٖت 
 85.42 زًٕى الٗملُت لللىاهين وألاهٓمت

 81.25 جىُٓم الٗمل في الضمج وتصاعجه
 77.08 اإلاىار الٗا  لٗملُت الضمج

ت اإلاٗىُت بالضمج ب اإلاىاعص البكٍغ  61.54 جضٍع
 65.38 جلُُم بحمالي اخمحىع 

2 
ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي 

 والخٗلُمي

 80.77 ضًغؤصاء اإلا
 90.38 ؤصاء اإلاغقض

 90.38 ؤصاء مٗلم غغفت اإلاهاصع
 84.62 ؤصاء مٗلم الهف

 86.54 جلُُم بحمالي اخمحىع 

3 
 هفاءة اإلاضعؾت

 53.85 مكاعهت الخمامُظ في اليكاَاث
 7.69 الخلىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت

 65.38 جىُُف الٗملُت الخٗلُمُت واإلاىا  
 46.15 اإلاهاصع ؤصاء غغفت

مغاهُا  57.69 جإَُل اإلاضعؾت مياهُا ٖو
 44.23 جلُُم بحمالي اخمحىع 

4 
 اؾخجابت الخمامُظ وطويهم

اكت  51.92 اؾخجابت الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكت  69.23 اؾخجابت الخمامُظ غير طوي ؤلٖا

اكتؤولُاء اؾخجابت   80.77 الخمامُظ طوي ؤلٖا
اكتالخمامُؤولُاء اؾخجابت   59.23 ظ غير طوي ؤلٖا

 69.23 جلُُم بحمالي اخمحىع 

5 
 اؾخجابت اخمجخم٘

اكت  5.00 مؿاٖضاث الجىاع للخمامُظ طوي ؤلٖا
 5.00 مباصعاث ؤَل الحي

 18.18 مؿاَماث اإلاىٓماث الكٗبُت
ت  18.18 مؿاَماث الجمُٗاث التيًر

 5.00 اإلااؾؿاث الاحخماُٖتمؿاَماث 
ىهُتالبرامج الخل  25.00 فٍؼ

 11.49  جلُُم بحمالي اخمحىع 

6 
جلُُم الخجغبت مً خُث 

 الىدُجت

اكت  30.77 الخدؿً الخٗلُمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
 34.62 كضعة الخمامُظ ٖلى اإلاكاعهت الاحخماُٖت

 58.33 مهاعاث الخىانل لضي الخمامُظ
 38.46 جلُُم بحمالي اخمحىع 

 52.56 الخلُُم الىلي
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 جلُُم ججسبت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بمدازض الخعلُم ألاطاس ي

ت ت العسبُت الظوٍز  في الجمهوٍز

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 بُاهاث عامت لكل اإلاظخجُبين -أوال

 نفت اإلاؿخجُب: 01
 ؾت:مضًغ اإلاضع  ( 1) 
 مٗلم نف: (2) 
 مٗلم غغفت اإلاهاصع: (3) 
 اإلاغقض: (4) 
 ولي ؤمغ جلمُظ طي بٖاكت: (5) 
 ولي ؤمغ جلمُظ غير طي بٖاكت: (6) 

 الجيـ 02
 طهغ: (1) 
 ؤهثى: (2) 

 
 ( ؾىت:   الٗمغ بالؿىىاث  )  03
 ؤٖلى صعحت ٖلمُت:  04

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 الخبراث العملُت )خاص بمدًسي اإلادازض واإلاعلمين واإلاسشدًً( -زاهُا

   ؾىت الخسغج :  05
ت اإلاخبٗت )ٖىىان الضوعة والؿىت( 07  الضوعاث التربٍى

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

 في الٗمل الحالي )       ( ؾىتؾىىاث التبرة    06
ت طاث الهلت بخجغبت الضمج 08  الضوعاث التربٍى
    (1) 
    (2) 
    (3) 
    (4) 
    (5) 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 بُاهاث خاصت باإلادزطت )خاصت بمدًس اإلادزطت( -لثازا

   اؾم اإلاضعؾت 09

ت ؤو الحي 10   اؾم اللٍغ

   الىاخُت  11

   اإلاىُلت 12

 اخمحافٓت 13

اكت في اإلاضعؾت خالُا ) 14  (.  ٖضص الخمامُظ طوي ؤلٖا

 (.  ) ٖضص الكٗب الضامجت 15

اكت باإلاضعؾت 16  في الٗا  الضعاسبي... جم جُبُم بغهامج صمج الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت الظًً اهدؿبىا بلى اإلاضعؾت مىظ بضاًت الخجغبت ) 17  (  ٖضص الخمامُظ طوي ؤلٖا
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اكت الظًً جمىىىا مً الاؾخمغاع في اإلاضعؾت خ ى آلان )           18  ( ٖضص الخمامُظ طوي ؤلٖا

اكت الظًً ؤنهىا مغخلت الخٗلُم ألاؾاسبي ) 19  (  ٖضص الخمامُظ طوي ؤلٖا

 الخجهيزاث اإلاخىفغة في الكٗبت الضعاؾُت الضامجت للخمامُظ طوي ؤلاٖاكت  20

الخجهيزاث 
 اإلاخىفغة

للخمامُظ طوي 
اكت الحغهُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الؿمُٗت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
ت اكت البهٍغ  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الٗللُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت  ألازغي  ؤلٖا

1      
2      
3      
4      
5      

اكت في غغفت اإلاهاصع  21  الخجهيزاث اإلاخىفغة للخمامُظ طوي ؤلٖا

الخجهيزاث 
 اإلاخىفغة

للخمامُظ طوي 
اكت الحغهُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الؿمُٗت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
ت اكت البهٍغ  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الٗللُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت  ألازغي  ؤلٖا

1      
2      
3      
4      
5      

اكت في ألاماهً ألازغي مً اإلاضعؾت 22  الخجهيزاث اإلاخىفغة للخمامُظ طوي ؤلٖا

الخجهيزاث 
 اإلاخىفغة

للخمامُظ طوي 
اكت الحغهُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الؿمُٗت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
ت اكت البهٍغ  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت الٗللُت  ؤلٖا

للخمامُظ طوي 
اكت  غي ألاز ؤلٖا

1      
2      
3      
4      
5      

ىضؾُا: 23  ؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخإَُل اإلاضعؾت مياهُا َو

 ؤلاحغاءاث اإلاخسظة
1  
2  
3  
4  
5  
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 جلُُم ججسبت دمج الخالمُر ذوي ؤلاعاكت بالخعلُم ألاطاس ي -زابعا
الوازدة أدهاٍ بدظب  ( ئلى حاهب كل عبازة مً العبازاث   ًسجى الخفظل بوطع ئشازة  )

اكع كما جالخظ  مً خالل ججسبخك.   مظخوى جدللها في الو

ة ز
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1 
ؤلاوؿأأأأأاهُت وألازماكُأأأأأت  ؤٖخلأأأأأض ؤن الٗأأأأأاملين فأأأأأي بصاعة اإلاضعؾأأأأأت ًأأأأأضعوىن ألابٗأأأأأاص

لى كىاٖت هبيرة اها.  لٗملُت الضمج ٖو

      

2 
اكأأأت فأأأي  مأأأً اإلاماخأأأٔ ؤن مٗلمأأأي اإلاضعؾأأأت ًأأأضعوىن ؤَمُأأأت صمأأأج الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

ا َغ ٗملىن ٖلى جٍُى     الهفى  الٗاصًت َو
   

3 
ؤعي ؤن ؤغلأأأأأأب الٗأأأأأأاملين فأأأأأأي اإلاضعؾأأأأأأت ٌٗخلأأأأأأضون بأأأأأأإن صمأأأأأأج طوي الخمامُأأأأأأظ طوي 

اكت في ا  لخٗلُم باث يغوعة احخماُٖت.ؤلٖا
      

4 
اكأأأت فأأأأي اإلاضعؾأأأت وفأأأم ألاهٓمأأأت اإلاٗمأأأٌى اهأأأا فأأأأي  جأأأم كبأأأٌى وأأأل الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

ت ت الٗغبُت الؿىٍع  الجهىٍع
      

 ًخم جُبُم ألاهٓمت واللىاهين الخٗلُمُت ٖلى الٗاملين في اإلاضعؾت صون جمُيز 5
 

 
  

  

6 
غ ٖملُت الضمج وجدؿأُ ها ٖلأى مؿأخىي جىلي كغاعاث الىػاعة اَخماما هبيرا ب خٍُى

  اخمجخم٘
 

  
  

7 
غ ججغبأأأأأت  أأأأأين واإلاٗلمأأأأأين والفىُأأأأأين لخُأأأأأٍى ًأأأأأخم الخيؿأأأأأُم بكأأأأأيل حُأأأأأض بأأأأأين ؤلاصاٍع

    الضمج وجدؿُ ها
   

8 
أأين واإلاٗلمأأين والفىُأأين  أأ٘ الهأأماخُاث واإلاؿأأاولُاث واضأأح جمامأأا بأأين ؤلاصاٍع جىَػ

  اإلاٗىُين بخجغبت الضمج
 

  
  

9 
أأأأين واإلاٗلمأأأأين والفىُأأأأين حكأأأأيل حٗل ُمأأأأاث الأأأأىػاعة الىأأأأاْم الغثِوأأأأبي لٗمأأأأل ؤلاصاٍع

    اإلاٗىُين بخجغبت الضمج
   

10 
اكأأأأأأأأت  ٌكأأأأأأأأٗغون بأأأأأأأأارمً وألامأأأأأأأأان ٖىأأأأأأأأض صزأأأأأأأأىلهم  اٖخلأأأأأأأأض ؤن الخمامُأأأأأأأأظ طوي ؤلٖا

  اإلاضعؾت
 

  
  

اكت بصاعة اإلاضعؾت ٖىض خاحتهم بلضها 11  ًغاح٘ الخمامُظ طوي ؤلٖا
   

   



162 
 

اكتجبضو مٓاَغ الا  12  عجُاح في الؿلىن الُىمي للخمامُظ طوي ؤلٖا
   

   

13 
هفظث وػاعة التربُت صوعاث جإَُلُت وافُأت إلاأضعاء اإلاضعؾأت بسهأىم ٖملُأت صمأج 

اكت     الخمامُظ طوي ؤلٖا
   

 كامذ وػاعة التربُت بدىفُظ صوعاث جإَُلُت مىاؾبت إلاٗلمي نفى  الضمج. 14
 

 
  

  

15 
بُأأأأأأت باؾأأأأأأخمغاع جخٗلأأأأأأم ًسًأأأأأأ٘ اإلاغقأأأأأأضون فأأأأأأي اإلاضعؾأأأأأأ ت لأأأأأأضوعاث جإَُلُأأأأأأت وجضٍع

  بخجغبت الضمج
 

  
  

 زً٘ مٗلمى غغفت اإلاهاصع لضوعاث جإَُلُت زانت بخجغبت الضمج 16
 

 
  

  

       حؿاٖض جىحضهاث اإلاضًغ ه يرا في حٗمُم ججغبت الضمج وجدؿُ ها. 17

 ًخٗاون اإلاضًغ م٘ اإلاغقض إلهجاح ججغبت الضمج بكيل حُض 18
   

   

19 
ًخىانأل اإلاأضًغ مأ٘ الجهأأاػ الخٗلُمأي ه يأرا لخأأظلُل نأٗىباث صمأج الخمامُأأظ طوي 

اكت في الهفى  الٗاصًت.     ؤلٖا
   

20 
اكأأأأت فأأأأي مٗالجأأأأت الى يأأأأر مأأأأً  ٌؿأأأأاَم حٗأأأأاون اإلاغقأأأأض مأأأأ٘ ؤَأأأأل الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

    مكىمابهم
   

21 
اكأأأأأت صازأأأأأل اإلا ضعؾأأأأأت ٌٗمأأأأأل اإلاغقأأأأأض ٖلأأأأأى مٗالجأأأأأت مكأأأأأىماث الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا

    باؾخمغاع
   

22 
اكأأت الخىانأأل مباقأأغة مأأ٘ اإلاغقأأض والحهأأٌى ٖلأأى  ًمىأأً ليأأل الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

    اإلاؿاٖضة ال ي ًغغبىن اها.
   

23 
ًخىانأأأأأأل مٗلأأأأأأم غغفأأأأأأت اإلاهأأأأأأاصع مأأأأأأ٘ اإلاأأأأأأضًغ لخأأأأأأظلُل نأأأأأأٗىباث الأأأأأأضمج بكأأأأأأيل 

    مؿخمغ
   

24 
ً إلاٗالجأأأأأأأت ٌٗمأأأأأأأل مٗلأأأأأأأم غغفأأأأأأأت اإلاهأأأأأأأاصع ٖلأأأأأأأى الخىانأأأأأأأل مأأأأأأأ٘ اإلاٗلمأأأأأأأين آلازأأأأأأأٍغ

  مكىماث الضمج.
 

  
  

 ًُبم مٗلمى غغ  اإلاهاصع التُت الفغصًت ال ي جسو ول جلمُظ بكيل حُض  25
   

   

اكت بمٗلمضهم إلاٗالجت الى ير مً مكىمابهم. 26  ٌؿخٗين الخمامُظ طوي ؤلٖا
 

 
  

  

27 
اكأأت مأأً زأأماٌ  ٌؿأأاَم اإلاٗلمأأىن فأأي خأأل الى يأأر مأأً مكأأىماث الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

  هم الُىمي مٗهم.جفاٖل
 

  
  

اكت. 28 اكت وقضبها بين الخمامُظ طوي ؤلٖا  ًغا ي اإلاٗلمىن صاثما َبُٗت ؤلٖا
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29 
اكأأأأأت مؿأأأأأاٖضبهم ؤكأأأأأغانهم طوي  اكأأأأأتًدأأأأأاٌو الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا ألازأأأأأغي ٖلأأأأأى  ؤلٖا

  ججاوػ مكىمابهم الضعاؾُت.
 

  
  

اكت مكىمابهم بلى اإلاغقض إلاٗا 30  لجتها باؾخمغاع.ًىلل الخمامُظ طوي ؤلٖا
   

   

31 
اكأأت اعجُأأأاخهم إلاخابٗأأت صعاؾأأأتهم بلأأى حاهأأأب ؤكأأغانهم غيأأأر  ًبأأضي الخمامُأأأظ طوي ؤلٖا

اكت.     طوي ؤلٖا
   

32 
ٗملأأىن  اكأأت مأأ٘ ججغبأأت الأأضمج جفأأاٖما بًجابُأأاذ َو ًخفاٖأأل الخمامُأأظ غيأأر طوي ؤلٖا

اكت.   ٖلى مؿاٖضة ؤكغانهم طوي ؤلٖا
 

  
  

33 
اكأأت إلاٗلمأأضهم ٖأأً مكأأىمابهم باؾأأخمغاع مأأ٘ طوي  ًخدأأضر الخمامُأأظ غيأأر طوي  ؤلٖا

اكت   ؤلٖا
 

  
  

34 
اكأأأأأأت مكأأأأأأأىمابهم اإلاخٗللأأأأأأأت بأأأأأأإكغانهم بلأأأأأأأى اإلاغقأأأأأأأض  ًىلأأأأأأل الخمامُأأأأأأأظ غيأأأأأأأر طوي ؤلٖا

  باؾخمغاع
 

  
  

35 
اكأأأأت لداأأأأجُل ؤبىأأأأائهم فأأأأي اإلاضعؾأأأأت بكأأأأيل حُأأأأض  ًىأأأأضف٘ ؤَأأأأل الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

غغبىن بظلً صاثما.     ٍو
   

36 
اكأأأأأأت مأأأأأأ٘ مأأأأأأضًغ اإلاضعؾأأأأأأت إلاٗالجأأأأأأت مكأأأأأأىماث ًخىانأأأأأأل ؤَأأأأأأ ل الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا

    ؤبىائهم باؾخمغاع
   

اكت بىلل ؤبىائهم بلى اإلاضعؾت بىفلاث ٌؿيرة 37  ًخىفل ؤَل الخمامُظ طوي ؤلٖا
 

 
  

  

38 
اكأأأأأت مأأأأأ٘ ججغبأأأأأت الأأأأأضمج جفأأأأأاٖما بًجابُأأأأأاذ  ًخفاٖأأأأأل ؤَأأأأأل الخمامُأأأأأظ غيأأأأأر طوي ؤلٖا

ٗبرون ًٖ اعجُاخهم لٗملُت ال     ضمج.َو
   

39 
اكأأأت مأأأ٘ مأأأضًغ اإلاضعؾأأأت إلاٗالجأأأت مكأأأىماث  ًخىانأأأل ؤَأأأل الخمامُأأأظ غيأأأر طوي ؤلٖا

  ؤبىائهم باؾخمغاع
 

  
  

اكت مجالـ ؤولُاء ؤمىع الخمامُظ صاثما 40  ٌكاعن ؤَل الخمامُظ غير طوي ؤلٖا
   

   

41 
اكأأأأت ٖلأأأأى الٗمأأأأل الجمأأأأا ي مأأأأ٘ ؤكأأأأغانهم غيأأأأر  حشأأأأج٘ اإلاضعؾأأأأت الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

اكت.طو    ي ؤلٖا
 

  
  

42 
اكأأأت فأأي اليكأأاَاث اإلاضعؾأأأُت  جأأىفغ اإلاضعؾأأت بمياهُأأأت مكأأاعهت الخمامُأأظ طوي ؤلٖا

  والاخخفاالث  
 

  
  

اكت ٖلى اإلاكاعهت فضها  43  جلُم اإلاضعؾت ؤوكُت جغفضهُت حؿاٖض الخمامُظ طوي ؤلٖا
   

   

44 
اكأأت جىحأض فأي باخأأت اإلاضعؾأت وؾأأاثل مىاؾأبت خضً أت إلاؿأأاٖضة الخمامُأظ ط وي ؤلٖا

  ٖلى الخىلل فضها واللٗب م٘ ؤكغانهم.
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45 
فأأي وأأل قأأٗبت مأأً قأأٗب الأأضمج جىحأأض وؾأأاثل حؿأأاٖض اإلاٗلأأم ٖلأأى الخىانأأل مأأ٘ 

اكت بضعحت هبيرة     طوي ؤلٖا
   

46 
أأأأت مأأأأً اللهأأأأو والغواًأأأأاث والىخأأأأب اإلاىاؾأأأأبت للخمامُأأأأظ  جأأأأىفغ اإلاضعؾأأأأت مجمٖى

اكت     طوي ؤلٖا
   

47 
اكأأأأأت حٗمأأأأأل اإلاضعؾأأأأأت ٖلأأأأأى  غ َأأأأأغق الخٗلأأأأأُم اإلاىاؾأأأأأبت لُبُٗأأأأأت خأأأأأاالث ؤلٖا جُأأأأأٍى

ابها     ومؿخٍى
   

48 
اكأأأأت وقأأأأضبها لأأأأضي  ٌؿأأأأخسض  اإلاٗلمأأأأىن وؾأأأأاثل بًًأأأأاح وافُأأأأت جىاؾأأأأب هأأأإٔى ؤلٖا

اكت.  الخمامُظ طوي ؤلٖا
      

49 
اكأأأأأأأت بُأأأأأأغق جىاؾأأأأأأأب َبُٗأأأأأأأت  ٌٗمأأأأأأل اإلاٗلمأأأأأأأىن ٖلأأأأأأى ازخبأأأأأأأاع الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا

اكت وقضبها.     ؤلٖا
   

50 
أأأأأأأأض غغفأأأأأأأأت اإلاهأأأأأأأأاصع بالخلاهأأأأأأأأاث والىؾأأأأأأأأاثل الجضًأأأأأأأأضة حٗمأأأأأأأأ ل الأأأأأأأأىػاعة ٖلأأأأأأأأى جؼٍو

    باؾخمغاع
  --- 

51 
اكأت بٗأض اهًأمامهم بلأى  ًخدؿً مؿأخىي الخدهأُل الضعاسأبي للخمامُأظ طوي ؤلٖا

    غغفت اإلاهاصع
   

52 
جًأأأأم غغفأأأأت اإلاهأأأأاصع الىؾأأأأاثل الخٗلُمُأأأأت اإلاىاؾأأأأبت ال أأأأي ًدخأأأأاج بلضهأأأأا الخمامُأأأأظ 

اكت   طوي ؤلٖا
 

  
  

اكت بلى نفىفهم بِؿغ 53  جىفغ اإلاضعؾت بمياهُت ونٌى الخمامُظ طوي ؤلٖا
 

 
  

  

54 
اكأأت اإلاضمجأأت  جهأأمُم صوعاث اإلاُأأاٍ فأأي الأأضاعؽ الضامجأأت ًدىاؾأأب مأأ٘ ؤهأأىإ ؤلٖا

  فضها
 

  
  

55 
اكت الخىلل اإلاياوي في اإلاضعؾت ولما قٗغوا بالحاحت بلأى  ًمىً للخمامُظ طوي ؤلٖا

  طلً
 

  
  

56 
ت مباصعاث بًجابُت للمضعؾت لأضٖم ه ي را ما ًلض  الجىاع مً ؤَل الحي ؤو اللٍغ

ا. َغ  ججغبت الضمج وجٍُى
      

57 
اكأأأأأت ٖىأأأأأض كأأأأأضومهم  أأأأأت مؿأأأأاٖضابهم للخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا ًفأأأأض  ؤَأأأأأل الحأأأأأي ؤو اللٍغ

 للمضعؾت وبٗض زغوحهم م ها
      

58 
الخمامُأأظ طوي ْهأأغث مبأأاصعاث ه يأأرة مأأً اإلاىٓمأأاث الكأأٗبُت لأأضٖم ججغبأأت صمأأج 

اكت في اإلاضعؾت  ؤلٖا
      

59 
أأأأأأت اخمحلُأأأأأأت بيكأأأأأأاَاث ٖضًأأأأأأضة لأأأأأأضٖم بغهأأأأأأامج صمأأأأأأج  قأأأأأأاعهذ الجمُٗأأأأأأاث التيًر

اكت  الخمامُظ طوي ؤلٖا
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60 
ىهُأأأأأأت واهأأأأأذ مفُأأأأأأضة  اكأأأأأأت ٖأأأأأً بأأأأأغامج جلفٍؼ ه يأأأأأرا مأأأأأا ًخدأأأأأأضر الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا

 باليؿبت بلضهم.
      

61 
ايُت و   حُت مدلُت ٖضًضة فأي صٖأم الخمامُأظ حؿاَم ماؾؿاث احخماُٖت وٍع

اكت زاعج اإلاضعؾت  طوي ؤلٖا
      

62 
اكأأأتًماخأأأٔ ؤن الخمامُأأأظ طوي  ًدللأأأىن صعحأأأاث ممازلأأأت ركأأأغانهم فأأأي ٖملُأأأت  ؤلٖا

  الخٗلم والخدهُل الضعاسبي.
 

  
  

63 
اكت مهاعاث حضًضة ال جلل ٖما يي ٖلُأه بأين ؤكأغانهم  ًىدؿب الخمامُظ طوي ؤلٖا

اك   تغير طوي ؤلٖا
 

  
  

64 
اكأت ؤهماَأأا ؾألىهُت حضًأضة همأا َأأى خأاٌ ؤكأغانهم غيأأر  ًأخٗلم الخمامُأظ طوي ؤلٖا

اكت جماما.   طوي ؤلٖا
 

  
  

اكت. 65 ت بما في طلً الخمامُظ طوي ؤلٖا  ٌكترن جمامُظ اإلاضعؾت باللٗب ؾٍى
   

   

66 
اكأت فأي ببأضاء الأغؤي وال اكأت ؤكأغانهم غيأر طوي ؤلٖا حأىاع ٌكاعن الخمامُأظ طوي ؤلٖا

 واإلاىاككت.
      

67 
اكأأأأت فأأأأي خأأأأل الى يأأأأر مأأأأً  اكأأأأت وؤكأأأأغانهم غيأأأأر طوي ؤلٖا ٌكأأأأترن الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

  واحبابهم اإلاضعؾُت
 

  
  

68 
م  اكأأأأت مأأأأً الخىانأأأأل مأأأأ٘ ؤؾأأأأَغ ؾأأأأاَمذ اإلاضعؾأأأأت فأأأأي جمىأأأأين الخمامُأأأأظ طوي ؤلٖا

  بكيل ؤفًل
 

  
  

69 
اكأأأأأأت فأأأأأأي الخىانأأأأأأل مأأأأأأ٘ ؤ كأأأأأأغانهم غيأأأأأأر طوي جدؿأأأأأأيذ بمياهُأأأأأأت الخمامُأأأأأأظ طوي ؤلٖا

اكت بفًل بغامج الضمج في اإلاضعؾت   ؤلٖا
 

  
  

70 
اكأأأأأت ٖلأأأأأى الخىانأأأأأل مأأأأأ٘ بصاعة  ؾأأأأأاٖضث اإلاضعؾأأأأأت الى يأأأأأر مأأأأأً الخمامُأأأأأظ طوي ؤلٖا

  اإلاضعؾت
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 اإلاساحع السئِظُت اإلاعخمدة
 

اكأأت )ص.ث(ذ ججأأأاعب صمأأج زانأأأت بإَفأأأاٌ  .1 ت لههأأأتام طوي ؤلٖا آمأأاٌذ اإلاىٓمأأأت الؿأأىٍع

ت لكاون ألاؾغة.آماٌذ وز  اثم ماعقفت في الهُلت الؿىٍع

(ذ متأأرحمذ الأأضمج الكأأامل لأأظوي الاخخُاحأأاث التانأأتذ 2000بغاصلأأيذ صًأأانذ وآزأأغون ) .2

اوي وآزأأأأأغونذ الٗأأأأأينذ صاع  أأأأضان ؤخمأأأأأض الؿأأأأَغ أأأأتذ جغحمأأأأأت ٍػ مفهىمأأأأهذ وزلفُخأأأأأه الىٍٓغ

 الىخاب الجامعي.

اكأأت الؿأأمُٗت (ذ واكأأ٘ ججغبأأت ؤلاصمأأاج اإلاضعسأأبي فأأي ا2012بىؾأأِختذ ًمُيُأأت ) .3 لجؼاثأأغذ ؤلٖا

همىطحأأأأاذ وعكأأأأت ٖمأأأأأل ملضمأأأأت بلأأأأأى اإلالخلأأأأن ال أأأأأاوي ٖكأأأأغ للجمُٗأأأأأت التلُجُأأأأت لإلٖاكأأأأأتذ 

 (.2012آًاع ماًى  -8-6مؿلِذ ٖمانذ )

(ذ صمأأج الخمامُأأظ طوي الاخخُاحأأاث التانأأت فأأي اإلاأأضاعؽ الٗاصًأأتذ 2018حٗىٍىأأاثذ ٖلأأي ) .4

 (.http://educapsy.com(ذ )Education pour tous –مىك٘ )الخٗلُم للجمُ٘ 

اكأأأأت البؿأأأأُُت باإلاأأأأضاعؽذ 2015خؿأأأأينذ مدمأأأأىص ) .5 (ذ التربُأأأأت والخٗلأأأأُمذ كبأأأأٌى طوي ؤلٖا

 (.www.youm7.com/story/2015/2/5مىك٘  حُفت الُى  الؿاب٘ذ )

(ذ اججاَأأأأاث مٗلمأأأأي اإلاأأأأضاعؽ الابخضاثُأأأأت 2009بأأأأً ٖبأأأأض اخمجُأأأأض )خىأأأأُمذ ٖبأأأأض الحمُأأأأض  .6

 واإلاخىؾُت بمىت اإلاىغمت هدى ؾُاؾت الضمج في اإلاضاعؽ الحيىمُت )صعاؾت ملاعهت(ذ 

بأأأأأيذ ومجأأأأضولين ب أأأأأي ٖبأأأأض الأأأأأغخمً ) .7 (ذ 2012التُُأأأأبذ ٖأأأأاَفذ وؾأأأأأهُل مدمأأأأىص الٖؼ

اكأت ال أت فأي ماؾؿأاث ومغاهأؼ ؤلٖا أت وفلأا للمٗأاًير جلُُم البرامج والتضماث التربٍى فىٍغ

ذ الٗضص ال الث. ت الضولُت اإلاخسههتذ اخمجلض ألاٌو  الضولُتذ اخمجلت التربٍى

ًذ  .8 تذ  حُفت حكٍغ لى للمٗىكين في ؾىٍع  زىلت خىاذ ؤمُىت اخمجلـ ألٖا

اكأأت: 2015عمأأُذذ هأأضي نأأالح ) .9 (ذ مٗأأاًير حأأىصة البأأرامج الخٗلُمُأأت لههأأتام طوي ؤلٖا

أأأت ٖاإلاُأأأأت وتكلُمُأأأأتذ اإلالخ لأأأن التأأأأامـ ٖكأأأأغ للجمُٗأأأت التلُجُأأأأت لإلٖاكأأأأت "حأأأأىصة هٍٓغ

اكت"ذ )آطاعذ   (ذ الضوخت.2015التضماث اإلالضمت لظوي ؤلٖا

بيذ ؤخمض ودمحم ٖلي الحؿً ) .10 ماكتهأا 2014الٖؼ (ذ ماقغاث البِلت اإلاضعؾُت الضامجأت ٖو

ً للبدأأأأأأىر  باججاَأأأأأأاث اإلاٗلمأأأأأأين هدأأأأأأى صمأأأأأأج الخمامُأأأأأأظ اإلاٗأأأأأأىكينذ مجلأأأأأأت حامٗأأأأأأت حكأأأأأأٍغ

 (.6(ذ الٗضص )36ٗلمُتذ اخمجلض )والضعاؾاث ال

http://educapsy.com/
http://www.youm7.com/story/2015/2/5).
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أأأأأغانذ خامأأأأأض ) .11 (ذ ٖلأأأأأم الأأأأأىفـ الاحخمأأأأأا يذ الُبٗأأأأأت الؿاصؾأأأأأتذ ٖأأأأأالم الىخأأأأأبذ 2000َػ

 اللاَغة.

ضًأأأتذ فأأأغح ) .12 اكأأأت فأأأي اإلاأأأضاعؽ 2018ٍػ (ذ واكأأأ٘ البِلأأأت الخٗلُمُأأأت لأأأضمج الُأأأماب طوي ؤلٖا

الحيىمُأأأت بمدافٓأأأت غأأأؼةذ صعاؾأأأت ملضمأأأت الؾأأأخىماٌ مخُلبأأأاث الحهأأأٌى ٖلأأأى صعحأأأت 

غذ غؼة.اإلاا  حؿخير في ؤنٌى التربُتذ حامٗت ألاَػ

ىقأأأأأت اإلاهيأأأأأري ) .13 أأأأأىصذ دمحمذ وؤقأأأأأغ  مهأأأأأُفنذ ٖو (ذ فاٖلُأأأأأت بغهأأأأأامج بعقأأأأأاصي فأأأأأي 2016ٍػ

حٗأأضًل اججاَأأاث الُأأماب الٗأأاصًين هدأأى ؤكأأغانهم اإلاأأضمجين مأأً فلأأت اإلاىفأأىفين فأأي صولأأت 

خماُٖأأأأأتذ ؤلامأأأأأاعاث الٗغبُأأأأأت اإلاخدأأأأأضةذ مجلأأأأأت حامٗأأأأأت الكأأأأأاعكت للٗلأأأأأى  ؤلاوؿأأأأأاهُت والاح

غان )ًىهُى   (.2016حٍؼ

تذ 2011الؿأأأُٗضذ َأأأما ) .14 (ذ الأأأضمج بأأأين حضًأأأت الخُبُأأأم والىاكأأأ٘ذ مىخبأأأت ألاهيلأأأى اإلاهأأأٍغ

ت مهغ الٗغبُت  ..اللاَغةذ حمهىٍع

(ذ "مكغٕو صمأج طوي الاخخُاحأاث التانأت بأالخٗلُم الٗأا ذ مىكأ٘ 2011ؾميرذ بكغي ) .15

(http://www.syriasteps.com/?d=131&id=76732) 

خالأأأأأأأت فأأأأأأأي مكأأأأأأأغٕو صمأأأأأأأج طوي  1551مضعؾأأأأأأأت حؿأأأأأأأخلبل  123(ذ "2018ذ بكأأأأأأأغي )ؾأأأأأأمير .16

ًذ ال مازأأأأأأأاء   18/2/2018الاخخُاحأأأأأأاث التانأأأأأأأت فأأأأأأأي الخٗلأأأأأأأُم الٗأأأأأأأا "ذ  أأأأأأأحُفت حكأأأأأأأٍغ

(http://tishreen.news.sy/?p=136361) 

ُيذ ٖبض الىانغ ) .17 أين فأي الخٗلأُم الٗأا  2016الؿٍى (ذ اججاَأاث وآعاء اإلاضعؾأين وؤلاصاٍع

َفأأأاٌ غيأأأر الٗأأأاصًين فأأأي اإلاأأأضاعؽ الابخضاثُأأأت الٗاصًأأأت فأأأي مىُلأأأت التلُأأألذ هدأأأى بصمأأأاج ألا 

أأأأأت وؤلاوؿأأأأأاهُتذ حامٗأأأأأت بابأأأأألذ )قأأأأأباٍ  -مجلأأأأأت ولُأأأأأت التربُأأأأأت ألاؾاؾأأأأأُت للٗلأأأأأى  التربٍى

2016.) 

غ اللغأأت الكأفهُت لأضي الُفأأل 2017الهأالحذ مغاهشأبي ) .18 (ذ صوع الأضمج اإلاضعسأأبي فأي جُأٍى

غ اإلاٗأأأأأاق  ؾأأأأأمُٗا التايأأأأأ٘ لؼعاٖأأأأأت اللىكٗأأأأأت أأأأأتذ مسبأأأأأر جُأأأأأٍى ذ صعاؾأأأأأاث هفؿأأأأأُت وجغبٍى

تذ الٗضص )  .2017( حىانذ 18اإلاماعؾاث الىفؿُت والتربٍى

أأأأأأت الحضً أأأأأأتذ 1994نأأأأأأبحيذ ؾأأأأأأُض ) .19 (ذ ؤلاوؿأأأأأأان وؾأأأأأألىهه الاحخمأأأأأأا يذ اإلاُبٗأأأأأأت الخجاٍع

 اللاَغة.

أأؼ ) .20 (ذ صعاؾأأت للهأأضق الٗأأاملي للُأأاؽ الاججاَأأاث هدأأى 1999الٗبأأض الجبأأاعذ ٖبأأض الٍٗؼ
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لتانأأتذ وبٗأأٌ اإلاخغيأأراث طاث الٗماكأأت بخلأأً الاججاَأأاثذ مجلأأت صمأأج طوي الحاحأأاث ا

ت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت )11حامٗت اإلالً ؾٗىصذ اخمجلض   (.2ذ الٗلى  التربٍى

أأؼ وواثأأل مؿأأٗىص ) .21 (ذ اؾخلهأأاء آعاء اإلاأأضعاء واإلاٗلمأأين فأأي 2002الٗبأأض الجبأأاعذ ٖبأأض الٍٗؼ

 ٍتذ حامٗت اإلالً ؾٗىص.اإلاضاعؽ الٗاصًت خٌى بغهامج الضمجذ مغهؼ البدىر التربى 

اكأأأأت( ذ آلُأأأأاث جفُٗأأأل الأأأأضمج الكأأأأامل للُأأأماب طوي 2012ٖبأأأض  ذ ٖأأأأاصٌ دمحم ) .22 فأأأأي  ؤلٖا

مأأأأأضاعؽ الخٗلأأأأأُم الٗأأأأأا  همأأأأأضزل لأأأأأضمجهم الكأأأأأامل فأأأأأي اخمجخمأأأأأ٘ذ وعكأأأأأت ٖمأأأأأل ملضمأأأأأت 

 للملخلن ال اوي ٖكغ للجمُٗت التلُجُت لإلٖاكتذ ؾلُىت ٖمانذ مؿلِ.

اكأأأأتالكأأأامل لأأأأظوي (ذ الأأأأضمج 2002الٗخُبأأأيذ بىأأأأضع ) .23 الكأأأضًضةذ ماَُخأأأأهذ مىا جأأأأهذ  ؤلٖا

اًأأأأت الفلأأأأاث  فٗالُخأأأأهذ وعكأأأأت ٖمأأأأل ملضمأأأأت للمأأأأاجمغ اللأأأأىمي ال أأأأامً الجدأأأأاص َُلأأأأاث ٖع

ت مهغ الٗغبُتذ اللاَغة.  التانت واإلاٗىكين في حمهىٍع

أأاعق ٖبأأض الأأغخمً الِٗؿأأىيذ )(  اهُباٖأأاث وؤفيأأاع وأأل مأأً  .24 ُُٖأأتذ ؤؾأأماء ٖبأأض  ذ َو

فأأاٌ الٗأأاصًي فأأاٌ طوي ألَا اكأأتن وألَا خأأٌى الأأضمج وجإزيراجأأه اخمتخلفأأت ٖلأأضهم: صعاؾأأت  ؤلٖا

 اؾخُماُٖت ملاعهت(

ً بيخأأاثج الخلُأأُم فأأي 2011ٖأأىصةذ ؤخمأأض ) .25 (ذ مٗأأاًير يأأمان الجأأىصة اإلاكأأخلت مأأً اإلاخأأإزٍغ

أتذ  خمأاص والجأىصةذ اخمجلأت ألاعصهُأت فأي الٗلأى  التربٍى اإلاضعؾت: مضزل مخجظع لخدفيأز الٖا

 الٗضص ال اوي.اخمجلض الؿاب٘ذ 

(ذ جُأأأىٍغ مٗأأأاًير لًأأأمان 2015الغلُماحأأأيذ ؤخمأأأض ؾأأأالمذ وحمُأأأل مدمأأأىص الهأأأماصي ) .26

حأأىصة بأأأغامج الخٗلأأُم الأأأضامج وفدأأأو صعحأأت اهُباكهأأأا ٖلأأأى البأأرامج اإلالضمأأأت فأأأي ألاعصنذ 

تذ اخمجلض   .3ذ الٗضص 42مجلت صعاؾاث )الٗلى  التربٍى

ىحيذ ببغاَُمذ ومدمىص الؿُض ٖباؽ ) .27 ً واإلاٗلمأأأأأأين هدأأأأأأى (ذ اججاَأأأأأأ اللٍغ اث اإلاأأأأأأضًٍغ

الأأضمج التربأأىي لأأظوي الاخخُاحأأاث التانأأت فأأي مأأضاعؽ الخٗلأأُم الٗأأا  بؿأألُىت ٖمأأانذ 

ت والىفؿُتذ حامٗت الؿلُان كابىؽذ ....  مجلت الضعاؾاث التربٍى

ٗت واللأأاهىنذ ماؾؿأأت خمأأاصة 2002اللًأاةذ مهأأُفن ) .28 (ذ خلأأىق اإلاٗأأىكين بأين الكأأَغ

٘  لليكغ والخىَػ

ذ مىكأأ٘ الغأأض صمأأج طوي الاخخُاحأأاث التانأأت فأأي اإلاأأضاعؽ(ذ 2017ض )هكأأذذ مىأأاٌ ؤخمأأ .29

ذ  20(ذ https://www.alghad.com/articles/2002002ألاعصويذ )  .2017واهىن ؤٌو

https://www.alghad.com/articles/2002002
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همأأأا  (ذ الجأأىصة الكأأاملت فأأأي بأأغامج وزأأضماث التربُأأت التانأأت2011دمحمذ ٖبأأض الهأأبىع ) .30

جلأأض  مأأً وحهأأت هٓأأغ اإلاٗلمأأين وهمأأا جأأأضعن مأأً وحهأأت هٓأأغ آلابأأاءذ مجلأأت حامٗأأت اإلالأأأً 

ت والضعاؾاث ؤلاؾمامُتذ اخمجلض )  (.3ؾٗىصذ الٗلى  التربٍى

ا فأأأأي اإلاأأأأضاعؽ الٗاصًأأأأتذ 1992اإلاىسأأأأبىذ هانأأأأغ ٖلأأأأي ) .31 فأأأأاٌ اإلاٗأأأأىكين بهأأأأٍغ (  ذ صمأأأأج ألَا

 حامٗت اإلالً ؾٗىص. َبُٗخهذ بغامجهذ ومبرعاجهذ مغوى بدىر ولُت التربُتذ

اكأت فأي اخمجخمأ٘ الٗغبأي 2012الىلُ انذ ببغاَُم ) .32 (ذ الضمج اخمجخمعأي الكأامل لأظوي ؤلٖا

سُت جإنُلُتذ وعكت ٖمأل ملضمأت بلأى اإلالخلأن ال أاوي ٖكأغ للجمُٗأت  ؤلاؾماميذ هٓغة جاٍع

 (ذ ؾلُىت مؿلِذ ٖمان.2012ؤًاعذ ماًى  8-6التلُجُت لإلٖاكت )

ذ (ذ 2018الىمأأأأغيذ هأأأأاصًً ) .33 اكأأأأت زأأأأماٌ ؤًلأأأأٌى بَأأأأماق زُأأأأت الأأأأضمج اخمجخمعأأأأي لأأأأظوي ؤلٖا

 (.www.alghad.com/articles/2393062مىك٘ الغض ألاعصويذ )

بأأأأأأي خأأأأأأٌى الأأأأأأضمج فأأأأأأي 2005وػاعة التربُأأأأأأت وآزأأأأأأغون ) .34 (ذ جلُأأأأأأُم حكأأأأأأاعوي للمكأأأأأأغٕو الخجٍغ

ذ ) ً ؤٌو تذ حكٍغ  صمكمذ وػاعة التربُت. (ذ2005ؾىٍع

http://www.alghad.com/articles/2393062

