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 مقدمة التحرير
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 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

 )صعاؾت ف  البيُت والضاللت( ف  السُاب الكب٩ي EMOJISًجى   ؤلا 

ؼ   01 .......................................................................................... الخجُمي ظىان ٖبض الٍٗؼ

 بلى ؤي مضي ًج٨جها جٟؿحر ابخ٩اع اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت؟ الجضلُت الخىُٓجُت:

م ؤخجض ٢ىضوػ    25 ........................................................................................ ص. ٖبض ال٨ٍغ

ً ٚحر الىٓامُحن  اث ألاؾاؾُت للجهاظٍغ  الخجاًت الضولُت للخ٣ى١ والخٍغ

ؼ بً ٖبض هللا الغقىص   51 ........................................... ص. دمحم ؤخجض ِٖسخى - ص. ٖبض الٍٗؼ

اصة ف  بيُ ا الضالل الٍؼ م ت الٟٗل الشالسي وؤزَغ   ف  ال٣غآن ال٨ٍغ

 001 ......................................................................................... ص. ظجا٫ دمحم ؾُٗض خجض 

   َـ173للٗؿ٨غي ث الىو ألاصبي ف  ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، والكٗغ(

 037 ........................................................................... َضي ببغاَُم الىبىي ٖبض الخلُم 

ت ف   ت لسغاثِ ال٨شاٞت اليؿبُت ليؿب اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  اإلاٗالجت البهٍغ

اى    -صعاؾت جُب٣ُُت -مى٣ُت الٍغ

 067 ................................................................................... ظجُلت بيذ خجاص الُىيهغ ص. 

غاى ؾُاخُت ف  يىء   بغهامج م٣ترح لخٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ـ  0111عٍئ  )صعاؾت م٣ضمت مً زال٫ وا٢٘ الخضَع

  ف  الجامٗت ؤلاؾالمُت وظامٗت جبى٥(

 001 ............................................................................................. ؾالمت نالح البلىي ؤ.  

ت ف  مىاظهت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت  وصوع م٩اهت جإ  زحر مهضا٢ُت الٗالمت الخجاٍع

ت الاظخجاُٖت   الٗالمت الخجاٍع

 043 ........................................................................................................ ص. َكام ٞايل 

 



 

00 

 

ُت والى٢اًت مً ألاػماث الم الجضًض ف  الخٖى    صوع ؤلٖا

 067 .......................................................................................... ص. ٖبضهللا ٖل  الٗؿحري  

 حن َالب صوع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف  مىاظهت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي ب

  صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى َالب ظامٗت ق٣غاء - الجامٗاث الؿٗىصًت

ضاعص.    101 .................................................................................... مدجىص دمحم ٖىى صٍو

 ؤزغ جبجي اإلاىاػهت الصسهُت ٖلى الٗاصاث الكغاثُت والاصزاع والاؾدشجاع 

   الصسصخي

 145 ........................................................................................... ص. خؿً ؤخجض آ٫ َال٘ 

حن بالخ٨ٟحر الاهخدا
َ
 عي لضي ُٖىت ٖضم الاجؼان الىظضاوي والاهضٞاُٖت ٦جىِبئ

  مً َالب الجامٗت طوي ايُغاب الصسهُت الَخضًت

 173 ......................................................................................... ببغاَُم بً ٖبضٍ نٗضي 

بت
ّ
 َـ (  013صعاؾت ف  ٢غاءاث ٣ٌٗىب الخًغمّي ) ث  مىهج ألانىاث اإلاغ٦

ة
ّ
اط
ّ
   الك

اب بً ؤخجض قِباوي  َّ  201 ......................................................................... ؤ.ص/ ٖبض الى

ِت لك َُّ ِت والهٞغ  ِٗغ اإلاخىبي ف  ٦خاِبه مى٠٢ ابً ظجي مً مؿاثِل الاهخ٣اِص الىدىٍَّ

ْؿغِ 
َ
     الٟ

٘ ؤبى صبُل   255 .............................................................................. ص. ؾلُان ؾُٗض مَغ
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 اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت  مقترح لخػلُمج مبغنا

ت املوفي ط   2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ
ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت    ك(و ػت جبمحاو ُت مػت إلاؾل ماقؼ الخضَع

 (*)ي و ت صلح البلمؾل أ. 

 

 لخصملا

غاى ؾُاخُت ف  ي مخٗل٣ُترح لمج مبغها مَضٞذ الضعاؾت الخالُت بلى ج٣ضً ت ٓاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ء عٍئ

ـ ف  الجاْ ً زال٫ م م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاإلا ا َضٞذ بلى ج٥، ٦ٓ ٗت جبمظاْ ُت مٗت ؤلاؾال ما٢٘ الخضَع

ت م غاى ؾُاخُت  مك٨الث حٗلُمٗٞغ ت ْماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل الٗغبُت لٛحر  اللٛت ماٞغ حٗلُٓ ضٔ جمٗٞغ

غاى ؾُاخُت ف   ضًىت ُت باإلامٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُمىاهج مالىا٣َحن بها أٚل

نٟي ٓ ىهج الضث الضعاؾت الخالُت ٖلى اإلاجاٖخْ  ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ عة ٓ ىاإلا

، ٓ ؤعبْٗ اخض ْ ع عثِؿت ًىضعط جدتها ْ دامً ؾبٗت مبىاء اؾدباهت  ماؾت جلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضع ْ الخدلُل ، 
ً
ُا  ٖٞغ

ً
ن َضٞا

اللٛت  مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُمىاهج مُ٘ جلذ الضعاؾت ظج٢ض قْ 

ٓ جمنلذ الضعاؾت بلى ٓ ٢ض جْ  ٥.ٓ ٗت جبمالٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا ع الغثِؿُت الغاب٘ ْ خاً الىخاثج؛ ؤن املمٖت ج

٣ابلت الاججاٍ صعظت ٦بحرة جؾِ بٓ خمت ؤٖلى جلى ب٣ُْ غجبت ألا الُالب) ؤزظث اإلاْ  مٗلاإلاْ الؿاب٘ (ألاوكُت ْ الؿاصؽ ْ 

ٔ ٓ خخاملْ ىهج ـ (ؤَضاٝ اإلامالساْ الشالض ْ الشاوي ْ ٫ ْ ع ألا ْ خاا ؤزظث املجاسخي. ُٞجحزان الخ٣ضًغاث ل٨ُغث السجب

ؾُت ٓ خم٣ابل الججاٍ صعظت ْمً ؾاب٣خّ مت جؾِ ؤ٢ل ٢ُٓ خجغجبت الشاهُت بُت) اإلاجالبِئت الخٗلُْ خضَعـ َغاث٤ الْ 

ضٓف  يْاسخي. ج٣ُاؽ ل٨ُغث السجب
ُ
 .٣ترخاثاإلاْ نُاث ٓ ً الخمذ ٖضص مء جل٪ الىخاثج ٢

 

ت . فخاخُت :اث املمالهل  الٗغبُت، لٛحر، الىا٣َحن، الؿُاخت، عٍئ
 

                                                                          
 ؾالمت نالح البلٓي، باخض ف  مجا٫ اللٛت الٗغبُت. )*(
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A proposed program to teach Arabic to non-native speakers for 

tourism purposes in the light of Saudi Arabia Vision 2030 

Salamah Salah Albalawi (*)
 

 

 

Abstract 

The objective of the current study is to provide a proposed program for teaching Arabic to non-Arabic speakers 

for tourism purposes in the light of Saudi Arabia's Vision 2030 through the reality of teaching at the Islamic 

University and Tabuk University, It also aimed to know the reality of teaching Arabic to non-Arabic speakers for 

tourism purposes, and the availability of teaching Arabic to non-Arabic speakers for tourism purposes in the 

curricula of the Institute of Arabic Language Teaching to non- Arabic speakers at the Islamic University in 

Medina And the Arabic Language Teaching Unit for non-Arabic speakers at the University of Tabuk. The study 

used descriptive analytical approaches. To achieve the objectives of the study, a seven-part questionnaire was 

constructed under which forty items are included. The study included all curricula for teaching Arabic to non-

Arabic speakers at the Islamic University And the Arabic Language Teaching Unit for non-Arabic speakers at the 

University of Tabuk. The results showed that the main themes of the fourth, sixth and seventh parts (activities - 

teacher - and  student) have ranked first with a higher average value compared to the trend, a large degree of the 

quintuple estimates balance (Likert), while the first, second, third parts (curriculum objectives - content - 

teaching methods - and  educational environment) rank the second with an average value less than its 

predecessor and against the direction of the average score on Likert scale. In the light of those findings, a 

number of recommendations were made. 

 

Keywords: Arabic, to non-speakers, tourism, Vision 
 

                                                                          
(*) Salamah Salah Albalawi, a researcher in Arabic studies 
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في  مقترح لخػلُمج مبغنا، ي و ت صلح البلمل ؾ -أ

ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 

 

003 

 

 تمقضم

ٗاَض مً زال٫ اٞخخاح ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها  محٗلُ ماضخت ف  صْٖ ص ٓ صًت ظِٓ الؿٗل٨ت الٗغبُت ججلل

 للمٗت زضمً ظاماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ف  ؤ٦ثر  ملخٗلُ
ً
اللٛت الٗغبُت  محن الغاٚبحن بااللخدا١ لخٗلجؿلجت

ؼ الضغ٦ؼ اإلامل٪ بوكاء ٦ظْ هُلخاث ال٣ُِٟت. اإلاْ ٍت ٓ ألاخاصًض الىبْ  مال٣غآن ال٨ٍغ ملِٟ ل  ْ ل٪ ٖبضهللا بً ٖبضالٍٗؼ

ا بخ٣ضًْ الظي حهضٝ للخٟاّ ٖلى اللٛت ْ ت اللٛت الٗغبُت ملسض  زاعظِا.ْ ل٨ت جج صازل اإلامالبراْ ٖاث ْ كغ اإلا موكَغ

 بحن صما٢خهاصي ظٗل لِا ْ ؾُاسخي ْ ل٨ت بش٣ل صًجي جخ٘ اإلاججخ
ً
جها م٫ ْ ٘ الضمٕ ٖال٢تها ٓ جدىْ ،  م٫ الٗالْ ٩اهت

ا ْ ع اللٛت الٗغبُت ٓ ٕ ػاص خًٓ ٘ َظا الخىْمنهي اإلاْ الؿُاح  ْ اسخي ٓمالضبلْ خهاصي الا٢ ؾ٘ ؤلا٢با٫ ٖلى ٓ جْ اهدكاَع

 بٗض ٖامِا ٖاجحٗل
ً
 اع.ٓ الخْ  مللخٟاَ ما

اللٛت الٗغبُت خؿب  مل٨ت حٗلجاٞضًً بلى اإلآ عة ٖلى الْ ً الًغ م٫ ؤنبذ ْ ٘ الضمٕ بٗال٢اتها ٓ ٘ َظا الخىْم

  ًمالتي ْ  ماخخُاظاته
ُ
ت ؤٓ ت ٖال٢اث ؾمً ب٢ام م٨جهجزاللِا ج ا ْ ُت جؤ٧اصً ْاؾُت ؤٓمصبل ْاًء ججاٍع غاى مٚحَر ً ألٚا

 اللٛت الٗغبُت . ماٞ٘ الضعاؾحن لخٗلْ السانت ، بظل٪ جخٗضص ص

ت ججخُل٘ اإلا  بالىٓغ بلى ْ الؿُاخت ْ  ما ف  طل٪ ٢ُاع  الخٗلُججاالث بجد٤ُ٣ بهجاػ ب٩اٞت املْ للغق   0151ل٨ت بغٍئ

ت ظضًضة جخ محٗلُا٢٘ ْ  غاى ؾُاخُت ٞةهّ ًدخاط بلى عٍئ ت اإلاماشخى جاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ل٨ت ج٘ عٍئ

0151 

لُت جُت ؤزىاء التربُت الٗمٗت الاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مىاهج حٗلُمبٗض اَإل الباخض ٖلى 

٣ضظض ؤن اإلاْ 
ُ
غاى زجخٗلجلل مىاهج التي ج  الؾُحن أٚل

ً
غاى ؾُاخُت، لظل٪ َضٞذ الضعاؾت بلى جانت ٢لُلت ظضا ا أٚل

 مجْ نٟي الخدلُل  ، ٓ ىهج الالباخض اإلا م٢ض اؾخسضْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ،  م٣ترح لخٗلُمج مي٘ بغهاْ 

ـ  ماؾخسضا ىهج اإلا ه  ؤَضاْٝ ع ْ دام٫ ٖضة ٓ اللٛت خ ٓضعؾْمؤصاة الاؾدباهت الؾخُإل آعاء ؤًٖاء َُئت الخضَع

ـ ْ ٔ ٓ خخاملْ  ؤلاخهاثُاث  مج هٓامجدلُلِا ببرها مً زْمالُالب ، ْ  مٗلاإلاْ ُت جالبُئُت الخٗلُْ ألاوكُت ْ َغ١ الخضَع

ٓ ججط بْ اُٖت للسغ جالاظخ ٗخمٖت ج ٌُ  ٣ترح.ج اإلامالبرها مض ٖلحها ف  ج٣ضًجً الىخاثج 

 جدضًضهاو كهلت الضعاؾت مإلاخؿاؽ ب

ضًىت ُت باإلامٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُجلُت بجً زال٫ ؤصاء الباخض للتربُت الٗم

٣ضظض ؤن اإلاْ اظؿخحر، ٣ٞض ىذ صعظت اإلامخُلباث مً مخُلب مالتي ه  ْ عة ٓ ىاإلا
ُ
غاى زانت جخٗلجلل مىاهج التي ج حن أٚل
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 ،
ً
 ْ ٢لُلت ظضا

ً
ُت ؤ٦ثر  ٓمالٗل ما جىدهغ ف  ؤٚغاى حٗلمٚالبا ا مالكٖغ غاى السانت. ًمً ٚحَر  ألٚا

ت اإلاإلاْ  ت ج٢ض اَخ م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجا ٧اهذ عٍئ الؿُاخت ْ  مجا٫ الخٗلُمىٟخدت ف  ْمعة ٓ خُمذ بغٍئ

 لٟخذ آٞا١ ؤعخب ف  املمطخي ٢ضا ًا٦ض اإلامج
ً
ي٘ ْ ك٩لت ف  ا جدضصث اإلامجالحن، ٣ٞض اهبش٣ذ للباخض ال٨ٟغة بٗضا

غاى ؾُاخُت ف  ياللٛت الٗغبُت لٛح م٣ترح لخٗلُمج مبغها ت اإلآر الىا٣َحن بها أٚل  0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجء عٍئ

ـ ف  الجاْ ً زال٫ م  ٥.ٓ ٗت جبمظاْ ُت مٗت ؤلاؾال ما٢٘ الخضَع

 أؾئلت الضعاؾت

غاى  م٣ترح لخٗلُج اإلاما البرهامك٩لت الضعاؾت ف : شل الؿاا٫ الغثِـ إلاجًخ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلآؾُاخُت ف  ي ـ ف  الجاْ ً زال٫ م 0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجء عٍئ  ٥؟ٓ ٗت جبمظاْ ُت مٗت ؤلاؾال ما٢٘ الخضَع

ُت ه :م٨ً ؤن ًخٟٕغ جٍْ   ً َظا الؿاا٫ ؤؾئلت ٖٞغ

غاى ؾُاخُت ف   ماٞغ حٗلُٓ ضٔ جما م .0 اللٛت الٗغبُت لٛحر  مِٗض حٗلُمىاهج ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٥؟ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال مالجاالىا٣َحن بها ب

غاى ؾُاخُت ف   مك٨الث حٗلُما م .0 اللٛت الٗغبُت لٛحر  مِٗض حٗلُمىاهج ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٥ ؟ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال مالىا٣َحن بها بالجا

غاى ؾُاخُت ف  ي مىاؾب لخٗل٣ُترح اإلاج اإلاما البرهام .5 ت اإلآاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ل٨ت الٗغبُت جء عٍئ

 ؟م0151صًت ٓ الؿٗ

 أهضاف الضعاؾت

 شل ؤَضاٝ الضعاؾت ف  الى٣اٍ الخالُت:ججخ

غاى ؾُاخُت ف   ماٞغ حٗلٓ ضٔ جم .0 اللٛت الٗغبُت لٛحر  مِٗض حٗلُمج ىاهماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال مالىا٣َحن بها بالجا

غاى ؾُاخُت ف   ماظّ حٗلٓ ك٨الث التي جالخٗٝغ ٖلى اإلا .0  مِٗض حٗلُمىاهج ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال مالجااللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ب

غاى ؾُاخُت ف   م٣ترح لخٗلُمج مبغها مج٣ضً .5 ٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر مىاهج ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت ٓصًت ف  يٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجالىا٣َحن بها باإلا  .م0151ء عٍئ
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 ُت الضعاؾتمأه

 ُت الضعاؾت ف  الى٣اٍ الخالُت:جشل ؤَججخ

٠ ب .0 غاى ؾُاخُت  ما٢٘ حٗلُٓ الخٍٗغ ي اللٛت الٗغبُت لٛحر مٗلمً زال٫ ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

اللٛت الٗغبُت لٛحر  مخضة حٗلُْْ ُت مٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُمالىا٣َحن بها ف  

 ٥.ٓ ٗت جبمبجا الىا٣َحن بها

باألَضاٝ التي  ماثٓ الضعاؾت الخالُت ٢ ملِ ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها: خُض ج٣ض مج حٗلُمبغا ٓسُُم .0

ؿِ
ُ
غاى ؾُاخُت لض مف  حٗلُ مح اللٛت الٗغبُت لٛحر  مىاهج حٗلُمجِا ف  ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 الىا٣َحن بها. 

ؿِْ اث ٓ السُ ملِ مالىا٣َحن بها: خُض ج٣ضاللٛت الٗغبُت لٛحر  جٓٗلم .5
ُ
 مُت ؤَضاٝ حٗلُجف  جى مؤلاظغاءاث التي ح

غاى ؾُاخُت .   اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

غاى ؾُاخُت ف   مج لخٗلُما٢تراح بغها .1 ٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر مىاهج ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ت اإلاْ صًت ٓ ت الؿٗل٨ت الٗغبُجالىا٣َحن بها باإلا  .م0151ل٨ت ج٤ٞ عٍئ

 صؼلحاث الضعاؾتم

 ُْت ؤجاؾؿت الخٗلَُُئت الخضَعـ صازل اإلا َٓكٝغ ٖلحها ًْٖ بها  ٓمسُُت ٣ًْمصة ٓ ٣هملُت جٖ“ :مالخػلُ

 )05ٌ:0151 عة:ٓ حرة همٗت ألا م(ظا”ؿتهضٞت.اإلا ماجج الخٗلٓ هْ ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ  مخٗلؿاٖضة اإلامزاعظِا ب٣هض 

ٓ ضن البٗض ًٖ اإلاْ الاحؿإ ف  الؿحر، ْ ؤنل الؿُاخت الًغب ف  ألاعى،  ”الؿُاخت لغت:  ”..اعةجاي٘ الْٗم

 )080ٌ :0151اخضي: ٓ ال(

ا: ً بلى ؤه : (ؤوكُت اإلا Tourismالؿُاخت “ الؿُاخت اصؼلخ  ض ٖلى ٞت إلآ إلاإلا ما٦ً زاعط بِئتهمؿاٍٞغ ضة ال جٍؼ

اع  ْا٫ ؤجألٖا ٢ْذ الٟغاٙ، ؤْ لٛغى ٢ًاء  (1)ؾىت لت وكاٍ ْ ؼاجخهلت بمؤٚغاى ؤزٔغ ٚحر  ْألانض٢اء ؤْ ة ألا٢اعب ٍػ

 )  033ٌ:0151هُلخاث الؿُاخُت: اإلا معجم( ”ص).ٓ ٣ه٩ان اإلا٣ابل ؤظغ صازل اإلام

٣هض به ن بلغاث أزغى:و اللغت الػغبُت الناػق مو خػلم ٓ : َاالء الُالب الظًً ًخٗلمًُ  ملٛتهْ ن اللٛت الٗغبُت (ج

                                                                          
ض ًٖ ؾىت ٫ ٖلى اُٖاء جإقحرة الؿُاخت إلاْ ل الضجحْٗ ل، جٖ ٨ًًْ لٛغى صعاؾت ؤ مً ٖاما ؤ٦ثر ملت ْ ف  ص مً ٣ًُمف  الٗاصة ؤن  )0(  اخضة.ْ ضة ال جٍؼ
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 ؤزٔغ ٚحر اللٛت الٗغبُت).لٛت  مألا  ملٛته ْلى ؤْ ألا 

ت امل ت الكا“: م2030صًت و لنت الػغبُت الؿػمعٍؤ ؤَضاِٞا الجهاثُت ْ ي٘ ؤؾؿِا ْ ل ٖلى جالٗ ملت التي جمبجها الغٍئ

ٓ الخىْ اُٖت جالاظخْ الُت خضاصاجّ اإلامً خالخّ الغاَىت ب٩ل امَجي ٓ ج جىُٟظَا، لالهخ٣ا٫ باال٢خهاص المبغاْ آلُاث ْ  ٍت ج

ٓ جىْ ِ ا٢خهاصي جبضعظت ٖالُت ظضا ٖلى صزل الىِٟ، بلى ه٧اٞت، التي جغتهً  ت ًٖ مي ٌؿدىض بلى الاؾخ٣اللُت الخاج

خ خجالٖا  )م0101غي:ج(الٗ ”َجي.ٓ هاث الا٢خهاص الٓ ٩ماص ألا٦بر ٖلى بهخاظُت جاص ٖلى الىِٟ، بااٖل

 ص الضعاؾتو خض

 ص الضعاؾت ٖلى آلاحي:ْ ج٣خهغ خض

غاى ؾُاخُت ف  ي مج لخٗلُمُٖت: ا٢تراح بغهآ يٓ ص اإلاْ الخض .0 ت اإلآاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ل٨ت جء عٍئ

 .م0151صًت ٓ الٗغبُت الؿٗ

 مخضة حٗلُْْ عة ٓ ىضًىت اإلاُت باإلامٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُم٩اهُت: ص اإلاْ الخض .0

 ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا

ـ ص البكغ ْ الخض .5 ٗت ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُجاللٛت ب ٓضعؾْمٍت: ؤًٖاء َُئت الخضَع

 ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ عة، ٓ ىضًىت اإلاُت باإلامؤلاؾال 

 َـ.0111 -َـ 0159الضعاسخي  ماهُت: الٟهل الشاوي للٗامص الؼ ْ الخض .1

 إلاػاع النظغي 

غاى زانتا محٗلُ  للٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٖحن:ٓ بلى ه ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بك٩ل ٖا مج حٗلُمبغا مجى٣ؿ“

 ع ٓ ِجت التي ًىسٍغ ٞحها ظمج الٗامه  البراْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها للخُاة،  مج لخٗلُم٫: بغاْ ٕ ألا ٓ الى

ٓ ٔ الاجها٫ بالٗغبُت ف  ٓ ُت ؾّ للٗغبجً حٗلمخٗضص الهٟاث ال حهضٝ م  سخلٟت.ا٠٢ الخُاة املم

 غاى زانت،  مج لخٗلُمٕ الشاوي: بغآ الى ُٖت التي ًىسٍغ ٞحها ٓ ج الىمه  البراْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 دضصة.مخاظاث ْ َبُٗت زانت  ْع طٓ ِجظ

غاى ؤ٧اصًجج ألازحرة، ٞمإ َظٍ البرآ جخٗضص ؤهْ  غاى ْ )، AAP(ُت ججها الٗغبُت أٚل )، AOPُُْٟت (ْ الٗغبُت أٚل

ا، ْ ) AEPجها الٗغبُت لغظا٫ التربُت (ْم، (ABP)ا٫ جالٗغبُت لغظا٫ ألٖاْ  إ، بال ؤجها ٓ ً حٗضص َظٍ ألاهم مٖلى الٚغْ ٚحَر
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ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 

 

009 

 

غاى زانت. ماخضة ه  حٗلُْ ٓلت مُِٗا جدذ جج٣٘ ظ  )003:م0111ن: ْ آزغ ْ ت ج(َُٗ ”اللٛت الٗغبُت أٚل

غ  محٗلُ“ باتهْماللٛت ألظل جلبُت خاظاث الضاعؾحن  ملُت حٗلُج٠ُْ ٖٓ ج ٓاى زانت َاللٛت أٚل ُّٞ  مغاٖاة ٚع

اللٛت  م) ؤن حٗلWatersُاجغػ (ْْ ) Hutchinsonن (ٓ ٍٔغ َاحكيؿْ ل، جالْٗ ف  الضعاؾت  م٘ جسههاتهملخدىاؾب 

غاى زانت  ـ جبجى ْ ٔ ٓ خخاملْ ىهج ً خُض بن اإلاماللٛت  مضزل ف  حٗلُمأٚل ٣ت الخضَع ٖلى ؤؾاؽ خاظاث ٍَغ

 ِا.جالضاعؾحن ف  حٗل

ا ِْغ ف  م َْٓ الٗغبُت،  مٚحر الىا٤َ بالٗغبُت جؼاًضث الخاظت لخٗل مالٗالْ ٫ الٗغبُت ْ الٗال٢اث بحن الض جٓ٘ هم

ضاص اإلا جٓالى اللٛت الٗغبُت لٛحر  مغا٦ؼ حٗلُمالتزاًض ف  ؤٖضاص ْ زاهُت،  ْي الٗغبُت ٧لٛت ؤظىبُت ؤمخٗلمًُغص أٖل

ت الخُاة ْمزاعظّ، ْ الٗغبي  مبها ف  الٗالالىا٣َحن  ناعث َىا٥ ْ ٖذ ؤَضاٝ صاعسخي الٗغبُت، ٓ جاالتها جىمٕ ٓ جىْ ٘ ؾٖغ

غاى  ملخت لخٗلمخاظت   مج لخٗلُما جُلب بىاء بغام َْٓ ٢ذ ٢هحر، ْ ف  ْدضصة ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

غاى زانت؛   ) 071:م0105(ٖل : ”الؿُاح .ْ الخجاعي ْ اسخي ٓمالضبلْ لُبي جا٫ الحن ف  املمشل الٗغبُت للٗامالٗغبُت أٚل

 اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت محػلُ

اث التي جدخاظِا ال٨شحر ْ ً الًغ ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها  مل٣ض ؤنبذ حٗلُ“ ب ف  ٓ الكْٗ ً البلضان مٍع

ٓ غ ٩اهتها اإلاْمصَا ٓ ظْ لِا ْ الؿُاخت،  مت ف  ٖالجِم٩اهت مالؿُاخُت، ٞلظل٪ ؤنبذ للٛت الٗغبُت  مؤزىاء عخالَ ٢ت م

 ً ٧ل ألا٢ُاع ألظل الؿُاخت.من ٓ اٞض بلحها الؿاثدٓ زانت ف  البلضان التي ًخْ 

غاى ؾُاخُت  مج حٗلُملظل٪ ٞةنَّ الٗىاًت ببراْ  ٫ ْ اث ألاؾاؾُت ف  الضجًِ اإلاماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ٞحر ؤ٦بر ٖضص ٓ ل ٖلى جج٦ظل٪ الْٗ ي الؿُاخت ٞحها، م، ألن اللٛت الٗغبُت جى ن الٗغبٓ َا الؿاثدالتي ٣ًهضألاظىبُت 

ِْٟ الؿُاخُت،  مالتهٓ ظْ  مغا٣ٞت الؿُاح ف  جى٣الته٨ً إلامج ت ٓمٗلمغا٦ؼ م مظٗلِْ ا٦ً الؿُاخُت، مباأل  محٍٗغ اث بكٍغ

 خى٣لت للبلض الؿُاح .م

ٗجى بإهٓ ي اللٛمج الخٗلُمَظا البرهاْ  ٌُ حهُت، ؤٓ إ الؿُاخت ؾٓ ي  ُت، جٖل مبُئُت، ؤ مجغازُت، ؤ ماء ٧اهذ ؾُاخت جٞغ

ت، ؤ مؤ اللٛت الٗغبُت لٛحر  مج الظي ٌٗجى بخٗلُمبالخال  ٞةن َىا٥ جسههاث ص٣ُ٢ت ف  َظا البرهاْ صًيُت،  مججاٍع

غاى ؾُاخُت ؾ لٗغب الظًً اح آ الؿ ْن الٗغب، ؤٓ الؿاثد ماء ؤ٧ان لؤلظاهب الظًً ٣ًهضَٓ الىا٣َحن بها أٚل

ٓ ي ٓ ج اللٛمَكاع٥ َظا البرهاْ ن البلضان ٚحر الٗغبُت، ْ ٣ًهض ش، ْ شل: الضًً، مٖاث ؤزغ ٓ يم  الجٛغاُٞا.ْ الخاٍع
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خباٍع  (1)ٗاَضاإلاْ ٗاث مبها الجا ٓمج ج٣مشل َظٍ البرامؤن  ٓمٗلً اإلاْم ً جهي٠ُ ماهب الخُب٣ُُت ٓ ً الجماٖل

غاى  محٗلُ ٘ الٗغب مالجّ الؿُاخُت ٓ ظْ ً ٚحر الٗغب زال٫ صخبخّ م٤ بالٗغبُت ُُْٟت، ألن الىاَْ اللٛت الٗغبُت أٚل

ً زال٫ مطل٪ ْ ل ٖلى جصخُذ طاحي لؤلزُاء، جؾُْٗ اث لُٟٓت ٦شحرة، ْ زغ ْ ٍت ٓ ؾ٨ُدؿب زبراث لْٛ ٔ لٛخّ، ٓ ؾدخ٣

ت:ججلت الاؾدش(امل”ً الٗغب.مإ بلى اللٛت الٗغبُت جالاؾخ  )03:م0100اٍع

كحر (ؾلُْ “ غاى “ان ٓ ُت بٗىج٣الخّ الٗلم ) ف 017: م0100ان، جَُ اللٛت الٗغبُت  مُُْٟت، حٗلُْ اللٛت الٗغبُت أٚل

غخلتي مَىا٥ بٌٗ الُالب ف  ْ ا ػالذ يئُلت. مؤن ال٨خاباث ًٖ اللٛت الٗغبُت للؿُاخت  ”غقضًً الؿُاخُحنجلل

 ا ًٖ اللٛت الٗغبُت للؿُاخت.ٓ عاٍ ٦خبٓ الض٦خْ اظؿخحر اإلا

 للضمٖلُّ 
ً
اهب ٓ ٫ ٧ل الجْ اُٖت التي جدىآ ً الضعاؾاث المًدخاط ل٨شحر  مً زْمعاؾاث، ا ػا٫ َظا الخ٣ل ب٨غا

 )130:م0108ن:ْ آزغ ْ ض ج(ؤخ”ل التي حؿاٖض ف  الؿُاخت.مآ الْٗ 

 صًتو لنت الػغبُت الؿػمػاهض املماللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها في  ماقؼ حػلُو 

ا ف  وكْ صًت صٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجل٣ض لٗبذ اإلا“ ًً اص  م0917ىظ مِا لٛحر الىا٣َحن بها جحٗلُْ غ اللٛت الٗغبُت ًعا ٍع

غا٦ؼ ْمٗاَض موكغث ْ ٗاتها، مظا مٗٓماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ف   مغا٦ؼ لخٗلُْمٗاَض مخُض ٞخدذ 

ؼ اهدكاع الٗغبُت ْ ل ال٣ُإ السام جْٖ . م٫ الٗالٓ ِا خجلخٗلُ ً محها جخٗلْمحها جٗلم مصْٖ ال٣ُإ السحري ٖلى حٍٗؼ

ب اإلاْ زال٫: ص اللٛت  مج حٗلُمبغاْ هُت، ْ جُاث ؤلال٨ترمالبر  مُججهْ ُت، جاص الخٗلُٓ إٖضاص ؾالؾل اإلاْ حن، جٗلعاث جضٍع

ت للجامالسض مج٣ضًْ الٗغبُت ٖلى ؤلاهترهذ،  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها  مٗىُت بخٗلُٗاَض اإلااإلاْ ٗاث ماث الاؾدكاٍع

٫ ألاظىبُت، ْ اجداصاث اللٛت الٗغبُت ف  الض مل٨ت ٖلى صٖج؛ ٣ٞض خغنذ اإلأ الساع  ٓ ؿخا ٖلى اإلام. ؤم٫ الٗالٓ خ

 مً زْمباللٛت الٗغبُت،  مً اهتزإ اٖتراٝ الٗالمل٨ت ج٨ً اإلاجص بخٓ ظذ جل٪ الجِٓ ٢ض جْ إوكاء ال٨غاسخي الٗغبُت، ْ 

 )م0108(ال٣ُٗل : ”.مً ٧ل ٖامبر جً قِغ صٌؿمً ٖكغ مي للٛت الٗغبُت ف  الشامالٗال ٓمي بالُٓ الاخخٟاء الؿى

 صًتو لنت الػغبُت الؿػماقؼ الؿُاخت في املو 

ت اإلا ا ؤصاة ٞٗالت لخىجُت زانت للخىجؤَ 0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجؤُٖذ عٍئ َ٘ ٓ ُت الؿُاخُت؛ باٖخباَع

ا ٖلى ْ اث ؾُاخُت َبُُٗت ٓم٣مً مل٨ت جخل٨ّ اإلاجا جمً زال٫ ببغاػ مهاصع الضزل م ، مالٔ الٗٓ ؿخمجغازُت ٢لَّ هٓحَر

وكإث الُِئت الٗا
ُ
جا٫ ا اؾخجض ف  املما٦بت ٓ ى بّ إلآ الجهْ جا٫ الؿُاح  ٍغ املٓ ل ٖلى جُجت للؿُاخت للٗمخُض ؤ

                                                                          
 عهُا ٓ الًت ٧الُٟٓ ػاعة الضٞإ بٓ ِٗض اللٛت بْماقىًُ ٓ حرالهض بمٗت مَجي للٛاث ألاظىبُت بجآ غ٦ؼ الجها اإلام )0(
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 ً الؿُاح.ملجلب ؤ٦بر ٖضص ْ ل٨ت، جاهب الؿُاخُت التي جخٟغص بها اإلآ إبغاػ الجْ الؿُاح  

 صًتو لنت الػغبُت الؿػماع الؿُاخت باملو أن

 الؿُاخت الضًنُت:

لال٢خهاص،  مؤخض ؤ٦بر الضٖاثْ هاصع الضزل م مً ؤَمصًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجُاخت الضًيُت ف  اإلاحٗخبر الؿ“

ا ْ خُض ًؼ   ل محن ٧ل ٖاجؿلالًحن اإلامَع
ً
عة، ٓ ىضًىت اإلاي ف  اإلآ سجض الىباإلاْ ت، م٨غ ٨ت اإلامف   مسجض الخغاص اإلآ ظٓ هٓغا

ًت الدج ْ اثغ ٣ٍهضَا الؼ ْ ٨ت، مصة ف  ٓ ظٓ ٣ضؾت اإلاكاٖغ اإلاباإلياٞت بلى اإلا ا ؤن جغة، ٦جىاؾ٪ الْٗمن ألصاء ٍٞغ

، ِٞىا٥ ٖضص ما٢٘ ؤلاؾال ٓ ً اإلامَىا٥ الٗضًض  ا ْ ؿاظض ً اإلامُت ألازٔغ ٓ الظي ٌٗٝغ بإهّ ْ سجض ٢باء مؤبغَػ ٫ ْ ٢٘ ؤم

ً مً خاصزت حُٛحر اججاٍ ال٣بلت، خُض ًدغم ٖضص مّ جسجض ال٣بلخحن الظي ا٦دؿب اؾْم، مسجض ف  ؤلاؾال م

اعة ٖضص جٗخاإلاْ الدجاط  ً ٖلى ٍػ  )00:م0107ن: ْ آزغ ْ وي ٓ (العجل ”ت.ما٢٘ الؿُاخُت الضًيُت الِآ ً اإلامٍغ

ت اإلاجلى بٗض الىِٟ ف  اإلاْ ضزالث ؤلاهخاط ألا مً مً الؿُاخت الضًيُت ؤنبذ مٕ ٓ َظا الىْ  ل٨ت جل٨ت ، خُض ؤن عٍئ

حز جا ًجى بّ بٓ الجهْ ٍٍغ ٓ جُْ ّ جى صٖل ٖلجالْٗ اع ُّٞ جابها لالؾدشٓ ٞخدذ ؤبْ ع٦ؼث ٖلُّ  0151صًت ٓ الٗغبُت الؿٗ

بت الؿاثدحن لخٗلمجً زغاء صًجي ٦بحر مل٨ت جاإلا  اللٛت الٗغبُت ٧لٛت زاهُت. ما ًى٨ٗـ ٖلى ٚع

 الؿُاخت البُئُت:

ٓ ا٫ الُبُع  ف  جٓاَغ الججشلت بجخاإلاْ اث الُبُُٗت ٓم٣ٞغ اإلآ ضٔ جمض الؿُاخت البُئُت ٖلى جحٗخ“ اًَ الخُاة م

ت،  ٍت، خُض ْ ل الؿُاخت الصخغاج٨ً ؤن حكجالتي ًْ ا٫، مالغ ْ صًان ٓ الْ ٝ ٓ ال٨ِْ البرا٦حن ْ الجبا٫ ْ الصخاع ْ البًر

ت عال  خاثل، مط التي حؿخٛل ف  ب٢آ ٍج الؿُاح ، ٦صخغاء الىْٟ ٨ً اؾخٛاللِا ف  الترجل٨ت ٖضة صخاع ًجاإلا مجً

ـ ج٘ ؤقٗت الكما جخالقى مزانت ٖىضْ ت ُلجلُت الجمهضًعا لل٨شبان الغ مالضَىاء التي حٗخبر ْ صخغاء الغب٘ السال  ْ 

ٓ ن ٓ ج٩ْ اوي ٓ الخُْ ٕ البُئي الىباحي ٓ شلت بالخىجخُاث الُبُُٗت اإلاجخؾُاخت املْ الؿُاخت الجبلُت، ْ الظَبُت،   م
ً
َىا

ت، ْ ً ٞهاثل الخُاة الُبُُٗت مل٨شحر  .اإلاْ ِاظغة ع اإلآ غا٢بت الُُْمٝ ٓ ؾُاخت ال٨ِْ البًر  غظ٘ الؿاب٤)(اإلا ”ؼإع

ًُ ْمج ٩اهُاث التي جِؿغ للؿاثذ مُ٘ ؤلا جٞغ ظٓ جْ ل٨ت زغاءَا الُبُع ، جً الؿُاخت ف  اإلامٕ ٓ ز َظا الىحجا 

 ل٨ت.جخ٘ بالبِئت الُبُُٗت للجال٣انضًً الخْ 

 الؿُاخت الػلحُت:

ٞغ ٞحها الٗالظاث ٓ خسههت، التي جخؿدكُٟاتها اإلاجاث الؿُاخت الٗالظُت بٓم٣مً مل٨ت ال٨شحر جخل٪ اإلاجج“
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اث اإلاجال٨ُ معاْ السانت باأل  ان بلى ظاهب ػعاٖت الىسإ الُٗٓت إلاغا٦ؼ الٗاإلاُاثُت التي جًاه  ٦بًر ي مٗالجت الؿَغ

تها ْ ؿدكُٟاث الُبُت اإلاْ غا٦ؼ ٞغ اإلآ خل٪ خُض ججل٨ت ججاإلاْ جِا الض٣ُ٢ت مُلُت ببراجالجغاخاث الخجْ  ً مظاٍَؼ

اٖض خُض َىا٥ ال٨شحر ْ ؿخ٣بل مل٨ت طاث جظُت ف  اإلاحٗض الؿُاخت الٗال ْ الخإَُل الُبي. ْ الٟىض٢ُت ْ الىاخُت الخ٣ىُت 

لِا ٓ اث الٓم٣خل٪ اإلاجل٨ت ججالصخُت ف  ال٣ُإ السام باإلاْ يكأث الُبُت ً اإلام ٩اهاث مً زال٫ ؤلا ماٖضة جَا

الؿُاخت  ٓمِٟمٍج ْ حزة التي ٌكِض ال٣ُإ الُبي لترجخُت اإلاٗت الٗاإلاجالؿْ الخ٣ىُاث الخضًشت ْ عة ٓ خُاإلا

 )م0119ال٩ي:إلا(ا”الٗالظُت.

اث جالٗىاًت الصخُت ٧الخُُْٗ جا٫ الصخت مع الِاثل ف  ٓ ً الؿُاخت الخُمٕ ٓ ل٨ت ف  َظا الىجحز اإلاجا ًْمج

خلُت ِغظاهاث املاإلاْ شل الدج مل٨ت جالتي ٣ًهض ٞحها الؿُاح اإلا ماؾٓ ٗضًت، زانت ف  اإلاغاى اإلامً ألا م٢اثُت ٓ ال

 ل٨ت.جباإلا ملُت التي ج٣اْ الضْ 

 :ق و ؾُاخت الدؿ

ه  ؾُاخت خضًشت  م١ بك٩ل ٖآ ؾُاخت الدؿْ ل٨ت، ججاالث الؿُاخُت ف  اإلاامل مً ؤَم١ ٓ حّٗض ؾُاخت الدؿ“

 .ً ؤظل الجظب الؿُاح ما حؿغي ٖلحها جسًُٟاث مىخجاث بلض مقغاء ْ ١ ٓ ن بٛغى الدؿٓ ج٩

ت اإلااإلاْ ىخجاث اإلا مٗٓمل٨ت جاٞغ ف  اإلآ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهّ جخْ  ٩ا مؤْ با ْ ع ْ صة ف  ؤٓ ظٓ اإلاْ ٞت ْ ٗغ اع٧اث الخجاٍع ٍغ

ت الخضًشت ججباإلياٞت بلى َظٍ املْ الُت، جالك ١ ٓ غا٦ؼ حؿمع ٖلى ٓ ضن ٌؿخُُ٘ الؿاثذ الٗشٞغة ف  اإلآ خاإلاْ ٗاث الخجاٍع

ت ٓ خىمج٣لُضًت   ا١ الكٗبُت الجظابت.ٓ بسانت جل٪ ألاؾْ ٖت ف  ٧ل ٢ٍغ

٣ت ٓ ا ال ًسُغ، خُض جؼزغ َظٍ ألاؾْما ًسُغ ٖلى بالّ ما١ الكٗبُت ًجض الؿاثذ ٧ّل ٓ ف  َظٍ ألاؾ ا١ الٍٗغ

الث ٓ كٛاإلاْ الخد٠ ْ َغاث ٓ جاملْ الظَب ْ ع ٓ البسْ ع ٓ الُْٗ ألازار ْ السجاص ْ ٍت ْ ىخجاث الخٝغ الُضمسخل٠ جب

ٖاث الٗخ٣ُت، ٓ ُباإلاْ ع ٓ الهْ ت جال٨خب ال٣ضًْ الخ٣اثب ْ صًت الخ٣لُضًت ٓ البـ الؿٗاإلاْ ألاخظًت ْ البـ اإلاْ الٟىُت 

 جخْ 
ً
اى زانت حز الجخالُا ٓ ججل٨ت الغثِؿت بجضن اإلامباق  ْ ٍغ ت، ججً املمٖت ج ل٩ل  مٗالمبًِٗا حٗض ْ ٗاث الخجاٍع

اى: اإلا”ضًىت.م ضة الٍغ ال (ظٍغ  )م0101ي: مغ٦ؼ ؤلٖا

 اى:مؾُاخت لاغ

ؾُاخت ْ ٗاعى اإلاْ غاث جاجؾُاخت اإلاْ ا٫ جشل (ؾُاخت ألٖامسخلٟت مُاث جؿمً الغخالث مٕ ٓ ا٦دؿب َظا الى“

ِ جآلازاع َظا الىْ ت للؿُاخت ملذ الُِئت الٗاْ صًت ؤٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجا٫ ف  اإلاجُت ؾُاخت ألٖاجَأل ْ اٖاث) جالاظخ
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 ماجً الؿُاخت اَخم
ً
جالـ الٛٝغ ْمالهىاٖت ْ ػاعة الخجاعة ْ شل م٘ قغ٧ائها من ْ ؾٗذ الُِئت بلى الخٗاْ ا زانا

ت،  ا لخُْ ىا٤َ اإلاْ الخجاٍع  ن ؤ٦ثر جىاٞؿُت. ٓ ل٨ت لخ٩جا٫ ف  اإلاجازغة ف  ؾُاخت ألٖاٍغ الٗىانغ اإلآ ٚحَر

ٓ صًت هٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجحكِض اإلا  ج
ً
 ٓ لخما

ً
 ف  ْمْا

ً
ص طل٪ بلى الجهًت ٓ َْٗ ا٫، ججا٫ ؾُاخت ألٖامخهاٖضا

شل ؾُاخت ججْ ىاؾبت. البيُت الخدخُت اإلاْ اث مالسضْ غا٤ٞ ٞغ اإلآ جْ ل٨ت، جغاهُت التي حكِضَا اإلاجالْٗ الا٢خهاصًت 

 جألٖا
ً
غة، ٞةن بهٟا١ جا بٗض الٗمصًت، ٞةطا اؾخصىِىا ؾُاخت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗج١ الؿُاح  باإلآ ف  الؿا جِما٫ خحزا

ا٫ جؤل٠ ٞٗالُت ؤٖ 011ً مل٨ت ؤ٦ثر جف  اإلا مجىْٓ ل٨ت. جال  الؿُاخت ف  اإلاجً بظم% 00شل ٢غابت جا٫ ًجؾُاح ألٖا

ا ؤ٦ثر ٓ ؾى ـا٫. لم 1.0ػ ْ ٗضالث بهٟا١ جخجاجن ؾاثذ بٓ لُم 5.9ً مٍا ًدًَغ ً مل٨ت ؤ٦ثر جظض ف  اإلآ ٦ظل٪ ًْ ُاع ٍع

ت جِمعاث ٓ ا٫ جُجبسانت ؾُاخت ألٖاْ ل٨ت ج٢ض قِضث الؿُاخت ف  اإلاْ اٖاث، جاظخْ غاث جاجْمٗاعى منالت  111

 َـ)0155َجي: ٓ الترار الْ ت للؿُاخت م(الُِئت الٗا ”ا٫.جٍغ ؾُاخت ألٖآ لِا جإزحر عثِـ ف  جُْ 

ت:  الؿُاخت البدٍغ

ت، ٓم٣مصًت ٧ل ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجٞغ ف  اإلآ جخ“ : الكماث الؿُاخت البدٍغ
ً
الجؼع ْ لُت الجاطبت، ماَئ الغ ٓ شال

ت الج غظاهُت الغاجٗت التي ٖت، ٦ظل٪ الكٗب اإلآ خىُلت اإلاجالجْ ٍلت ٓ اَئ الُٓ الكْ ىار السالب، ُلت طاث اإلاجالبدٍغ

اياث الٛمجحزة جخت اإلاالخُاة البدٍغْ غ، جاخل البدغ ألاخٓ ى٣ُت الٛغبُت ٖلى ؾحز بها اإلاججخ الا٦دكاٝ ْ م ٓ ا ًىاؾب ٍع

ت ْ  ت. ْ الؿبا٢اث البدٍغ  الغخالث الؿُاخُت البدٍغ

ذ الغثِـ الخىُٟظي لكغ٦ت البدغ ألاخْمج غة  00ٞىض١ ٖلى  31آلان بىاء  مغ: ًخجا ًا٦ض طل٪ جهٍغ ٓ  1ْظٍؼ ا٢٘ م

 )م0109اع ، جؿخ٣بل الاؾدشمباصعة م(”لُت ظضًضة.ْ ُاعاث صظضًضة بياٞت إلا

 مً ؤَم٩اهاث التي جدُذ لّ ؤن ًهبذ مُ٘ الا جلت ظْ اّٖ ٢ض ٦ٟلذ لّ الضٓ جا٫ الؿُاح  ب٩اٞت ؤه٨َظا ججض ؤن املْ 

ض اإلا ت اإلاجً ؤَمىخجاث الىاجخت التي جٍؼ ا جُٗاء، ٦اإلا مى بهظا البلض ال٨بحر الُٗٓٓ إهجاخِا ف  الجهْ  0151ل٨ت جُت عٍئ

ً ٓ ؤجها ج ض ْ ٫ ف  البالص ٓ الخجْ خت َ٘ الؿُآ الؿُاح ؾبل جىْ ٞغ للؼاثٍغ  مً الخالخْمصي، ٓ اًَ الؿٗٓ ً صزل اإلامجٍؼ

٫، ْ اُٖت بحن الضجالاظخْ الش٣اُٞت  ْ الؿُاؾُت ْ لُت ْ ي الٗال٢اث الضٓ ا ٣ًجاّٖ ٦ٓ ٘ الجيـ البكغي ب٩اٞت ؤهمي ٓ ال٣

غاى زانت  متزاًض لخٗلغ الظي ًهب ف  الُلب اإلامألا  غاى جًَ ؤْماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ِا ألٚا

 الؿُاخُت.
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ت اإلا  م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجعٍئ

خ  الؿْٗ بهىا هٟسغ بةعزىا الش٣اف  “ ؼ الُت املجهضع٥ ؤَْ ي، مؤلاؾال ْ الٗغبي ْ صي ٓ الخاٍع خضة ٓ خاٞٓت ٖلُّ لخٍٗؼ

ذمؤلاؾال ْ الٗغبُت  مجغؾُش ال٣ُْ َىُت ٓ ال ٞغ ُٖ شمٖلى  - ُت ألانُلت. بن ؤعيىا  ٣ت بدًاعاتها  - غ الخاٍع َغ٢ِا ْ الٍٗغ

ت التي عبُذ خًاعاث الٗال  ٓ ا ؤ٦ؿبها جىمجبًِٗا ببٌٗ،  مالخجاٍع
ً
 جْٖ ٖا

ً
ضا  ٍٞغ

ً
 ز٣اُٞا

ً
لظل٪، ؾىداٞٔ ٖلى ْ ٣ا

ا ْ َىُت ٓ ٍدىا الٓ َ ٓ ل ٖلى بخُاء جغ ف  الٗجا ؾيؿخجت، ٦مهى٣لِا بلى ؤظُالىا ال٣اصْ وّٗغٝ بها، ْ هبرَػ َجي ٓ ا٢٘ الترار الم

، ْ حسجُلِا صْ  مي ال٣ضًمؤلاؾال ْ الٗغبي ْ 
ً
٤ ٓ ٫ بلحها بٓ نٓ ً المُ٘ ج٨حن الجججْ لُا  ٖلى بعزىا الٍٗغ

ً
 خُا

ً
نِٟا قاَضا

ٓ عها الٟاٖل ْ ٖلى صْ  ُت الخًاعاث ؤلاوؿاهُت.ْم ت اإلا ”٢ٗىا الباعػ ٖلى زٍغ  )07:م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗج(عٍئ

 ْ جاصي صْ ي مؤلاؾال  محزة ف  الٗالجم٩اهت مخل٪ جٞةجها ج مِض ؤلاؾال مصًت ه  ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجا ؤن اإلاجب“
ً
 معا

ً
ازغا

ٓ ل٨ت ه  جاإلاْ ُّٞ.  ٟحن خُض ٧اهذ مًَ الخغ م ً اإلاجٗخاإلاْ الًحن الدجاط مال ػالذ ججظب ْ حن الكٍغ ً محن جؿلٍغ

 .مسخل٠ ؤهداء الٗالم

 جخل٪ اإلاجباإلياٞت بلى طل٪، ج
ً
 َبُُٗا

ً
؛ ْ ل٨ت جغازا

ً
 ٚىُا

ً
 الَخمَك٩ل طل٪ ْ ز٣اُٞا

ً
ع، ٦ظل٪ اْ اث الؼ ماجدُا

ٍت، ْ ىا٤َ الصخغااإلاْ ؿاخاث السًغاء ً اإلاجالتي جخًْ ل٨ت جصة ف  اإلآ ظٓ ً البِئاث الُبُُٗت اإلاماؾٗت ٓ الدك٨ُلت ال

ت اإلاْ صًان، ٓ الْ ىاْغ الجبلُت بياٞت بلى اإلا  )9ٌ:0100(الُِئت الٗلُا للؿُاخت: ”ٖت.ٓ خىالبِئاث البدٍغ

 ألَْ “
ً
 جهٓغا

ً
، ٣ْٞ ُت الؿُاخت، ز٣اُٞا

ً
 من ٓ صِٞٗا لخ٩ْ ُتها جض ٧اهذ جىا٢خهاصًا

ً
ت للضزل جِهاصع اإلاً اإلامهضعا

 
ً
 ْ َضٞا

ً
ت اإلاْ اضخا  لغٍئ

ً
ت هٟؿِا الخٟخذ بلى جل٨ت يجاإلاْ ، م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجبِىا ىا٤َ الجظب مً الغٍئ

 ماجلتها اَخْ ىدكغة ف  ؤعظاء البالص، ٞإْمه  ٦شحرة ْ ىا٤َ آلازاع، مشل مالؿُاح  ألازٔغ 
ً
 بالٛا

ً
  ا

ً
.ْ جسُُُا

ً
ٗا  حكَغ

ت الاؾتراجُجُت الجضًضة خْ   للغٍئ
ً
 ٖلى جدضًض جصًت حٗٓ الؿُاخت، ٞةن الؿٗ ”نىاٖت“ؿخ٣بل م٫ ٓ هدُجت

ً
ل خالُا

ٗاث ٓمىٓم  ٖب اإلآ ُلا ٨ًٟل لِا الاػصَاع اإلاجالؿُاخت، بْ خٗل٣ت باآلزاع ؤلاظغاءاث اإلاْ اث الدكَغ
ً
، ما ج٣ضجىخٓغ. ًٞال

: ف  الٗٓ ا ًجلٟذ ٢لمٕ ز٣اف  ٓ ىجْ اٞغ ٖلى زغاء ٓ ل٨ت جخجاإلا اء ْ ع ٓ الٟل٩لْ اعة جظض ف  بلضان ؤزٔغ الث ٓ إ٧اإلاْ الُخل  ْ ألاٍػ

 )3-1:م0108(الخاعسي:”.من بك٩ل ٖآ الٟىْ الغ٢هاث ْ 

 الضعاؾاث الؿابقت

غاى زانت: صع  مان: حٗلُٓ بٗى (م2119) :مصعاؾت هاق خسههحن ف  جؽ للْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ؽ ْ صع  مُججهْ جا٫ الا٢خهاص مخسههحن ف  جاللٛت الٗغبُت لل م٢خهاص، َضٞذ الضعاؾت بلى جِؿحر حٗلُجا٫ الام
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في  مقترح لخػلُمج مبغنا، ي و ت صلح البلمل ؾ -أ

ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 
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نٟي الخدلُل . ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ؤن ٓ ىهج الذ الباخشت اإلام٢ض اؾخسضْ غاٖاة خاظاث الضاعؾحن ٞحها، م٘ مٍت ٓ لٛ

ا حهجُت بُت الٗاإلامٗت الاؾال مخسههحن ف  الا٢خهاص بالجااإلا ٓ خالحًز هاصع اإلاْ غاظ٘ اإلا مٖلى ِٞ مُت ٢ضعاتهجن بدىج

ٓ الا٢خهاصًت بالٗغبُت خُض ٌؿخسض  الخسههُت.  مجها ف  صعاؾتهم

غاى ٓ بٗى (م2111ن :)و آزغ و ان، مصعاؾت ؾلُ غقضًً جاللٛت الٗغبُت لل مُُْٟت (حٗلُْ ان: اللٛت الٗغبُت أٚل

غاى ملخاظت ْ خت، ىهج اللٛت الٗغبُت للؿُامالؿُاخُحن)، َضٝ البدض لخلسُو ٦خاب  ا للٛت الٗغبُت أٚل ِىُت، مالحًز

 م٢لت ٦خب حٗلُْ ِا: هضعة جً ؤَم٢ض زغط بٗضة هخاثج ْ الخدلُل ، ْ نٟي الاؾخ٣غاجي ٓ ىهج الالباخض اإلا م٢ض اؾخسضْ 

ا جاللٛت الٗغبُت للؿُاخت ب ا إلام٦كٟذ الضعاؾت خاظت ْ ٫ الٗغبُت، ْ الضْ الحًز غقضًً خاظت اإلاْ شل َظٍ ال٨خب، الحًز

ب باللٛت الٗغبُت ال  ال٨خاب. مُججه مج مً زْمؿُاخُحن بلى الخضٍع

غاى زانت  م٣ترح لخٗلُمج بزغاجي مان: بغهآ بٗى (م2113ان: )مصعاؾت  غش اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

٠ ف  يٓ بٗللضاعؾحن الىا٣َحن بلٛاث ؤزٔغ اإلا غ الكٍغ ى الخٗٝغ الضعاؾُت، َضٞذ الضعاؾت بل مء اخخُاظاتهٓزحن لؤلَػ

غ الكٍغ٠ ٓ بٖٗلى اخخُاظاث الضاعؾحن اإلا غاى ؤ٧اصً مً حٗلمزحن لؤلَػ ذ الباخشت م٢ا مُت، زجاللٛت الٗغبُت أٚل

ُت بخدضًض ألاؾـ اإلا ىهج ذ الباخشت اإلاماؾخسضْ ٣ترح، ج ؤلازغاجي اإلامٍت لبىاء البرهآ اللْٛ اُٖت جالاظخْ الىٟؿُت ْ ٗٞغ

 ج.مالبرها مُجبخه ذ الباخشتمء الىخاثج ٢آٖلى يْ نٟي، ٓ ال

حكحر الباخشت بلى ْ الخ٣ىُت، ْ ُْٟت ٓ ٗاَض الؿُاخُت بحن الان: اللٛت الٗغبُت ف  اإلآ بٗى (م2115ن: )و صعاؾت قغ 

ُْٟت اللٛت الٗغبُت ف  ْْ ٗاَض الؿُاخُت، ٩اهت اللٛت الٗغبُت صازل اإلامً زال٫ صعاؾدىا بلى ببغاػ مً الِضٝ جؤهّ ٨ً

٢ض ْ نٟي ف  صعاؾتها، ٓ ىهج الذ الباخشت اإلام٢ض اؾخسضْ لى ببغاػ ج٣ىُت اللٛت الٗغبُت، ا َضٞىا بجًٍ الؿُاح ، ٦ٓ الخ٩

 خ٣ُ٣ُا بػاء الى٣لت الىاظّ اللٛت الٗغبُت ف  اإلآ ِا: ججً ؤَمزلهذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج 
ً
ُٖت ٓ ٗاَض الؿُاخُت جدضًا

ؤلاعؾا٫، عجؼ ف   ًْ خُض البدض ؤماء ٓ ت ؾِٗا بلٛاتها ألانلُمل ماث التي ٞغيذ الخٗآمٗلظُت اإلآ لٓ الخاصة لخ٨ى

ب بغا ب ف  اإلامحٍٗغ ٗاث ْ اهحن ٓ ت ٢جؿاَمبلٛاث ؤظىبُت زانت اللٛت الٟغوؿُت،  ملِا ًخْ جضاْ ٗاَض ج الخضٍع حكَغ

ت، حٗاوي اللٛت ٓ الْ غاؾالث انل باللٛت الٟغوؿُت ف  اإلآ ً زال٫ الخمالؿُاخت ف  هجغ اللٛت الٗغبُت  زاث٤ ؤلاصاٍع

 .بحن الٟغوؿُت زانتْ اظُت بُجها ْ ٍت ٧االػصٓ اَغ لٛٓ ً ْمٗاَض الؿُاخُت اإلاالٗغبُت ف  

ـ اللٛت الٗغبُت ٓ بٗى (م2115فُض: )مصعاؾت   لٛحر الىا٣َحن بها صعاؾت ْ ان: جضَع
ً
 مٗاَض حٗلُمُضاهُت ف  مُُْٟا

بي، الخجْ نٟي الخدلُل  ٓ ىهجحن الذ الباخشت اإلام٢ض اؾخسضْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها،  نلذ الضعاؾت ٓ ٢ض جْ ٍغ

ـ اللٛت الٗغبُت لضٔ ؤٞغاص املٓ ال مِا: ٞاٖلُت اؾخسضاجً ؤَمبلى ٖضة هخاثج  ٓ جُُْٟت ف  جضَع بُت، ج ٢ِا ٓ جْٟ ٖت الخجٍغ
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ٓ جاضر ٖلى الُغاث٤ الخ٣لُضًت التي صعؾذ بها املْ بك٩ل  ١ طاث صاللت بخهاثُت بحن ْ ظض ٞغ ٓ ٖت الًابُت. جج

ٓ جؾُي صعظاث َالب املٓ خم بُت ف  الخُب٣ُحن ال٣بل  ٖت ج إ جِاعة الاؾخمالبٗضي ٖلى الضعظت ال٩لُت الزخباع ْ الخجٍغ

ِاعاث ُت ظضًضة تهضٝ بلى جدضًض اإلاجبضعاؾاث ٖل ملهالر الخُب٤ُ البٗضي. حصجُ٘ َالب الضعاؾاث الٗلُا ٖلى ال٣ُا

ـ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها.ٓ جُْ ٍت، ٓ اللٛ  ٍغ َغاث٤ جضَع

ي اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها مخٗلجدلُل الخاظاث السانت إلا :انٓ بٗى (م2117ن: )و آزغ و ب و حجمصعاؾت 

غاى زانت، َضٞذ  ٓمللٛت الٗغبُت ف  ٧لُت الٗل ُتمالضعاؾت بلى جدلُل اخخُاظاث َالب الضعاؾاث ؤلاؾال  أٚل

ِاعاث لؤلٚغاى من بلى ؤعب٘ ٓ اظؤِْغث الىخاثج ؤن الُالب ًدخْ نٟي الخدلُل ، ٓ ىهج الاإلا م٢ض اؾخسضْ ُت، مؤلاؾال 

٧اهذ الترجِب ْ ِىُت ٖلى ال٨ٗـ لؤلٚغاى اإلا. الخدضر -ال٨خابت  -ال٣غاءة  -إ جالاؾخ: ٘ الخهي٠ُ الخال مُت جألا٧اصً

 . الخدضر -ال٨خابت  -ال٣غاءة  :٧الخال 

غاى جصخي الضعاؾت بإَٓ ج  مُجبالخال  جهْ دضصة بىاًء ٖلى اخخُاظاث الُالب، مُت جدضًض اللٛت الٗغبُت أٚل

 .ّٗجظ معاث ٖلى ؤؾاؽ الخدلُل الظي جْ الض

غاى ؾُاخُت ف  جغ٦ُا، تهضٝ  مان: حٗلُٓ بٗى (م2118اخض: )و صعاؾت غبضال اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

غاى ؾُاخُت ف  جغ٦ُا  ما٢٘ حٗلُْ ء ٖلى َٓظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الً  مؤَْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

٢ض زغط ْ الخدلُل ، ْ نٟي الاؾخ٣غاجي ٓ ىهج الالباخض اإلا م٢ض اؾخسضْ لُض، ٓ جا٫ الاظّ َظا املٓ ك٨الث التي جاإلا

غاى  مخسهو ف  حٗلُمي م٣غع حٗلُمضٔ الخاظت بلى بٖضاص مِا: جالبدض بيخاثج ؤَ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

ٓمجا٫ الؿُاخت ٖمل ف  ج٣بلحن ٖلى ال٦ُٗا اإلاؾُاخُت لخلبُت اخخُاظاث َالب ٧لُاث الؿُاخت ف  جغ  جا٫ ْما، ج

ً الضاعؾحن ف  جغ٦ُا، مظِت لِظٍ الٟئت ٓ ُت اإلاجىاهج الخٗلُاإلاْ ٣غعاث اإلا منا هٓغا الوٗضآ اث الٟىض٢ُت زهمالسض

ٓماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ٖ مجا٫ حٗلُمهضعتها ف  ْ  . ج
ً
ض إلاعة بظغاء اْ صخي بًغ ٓ ؤزحرا ٞةن الباخض ًْ ا ً مٍؼ

غاى ؾُاخُت ف  جغ٦ُا  م٫ حٗلُٓ ر خٓ البد ا ْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ً البالص الجاطبت للؿُاح مٚحَر

ا مشال مالٗغب   هِؿُا. ْ إهضْ الحًز

غاى زانت ف  جغ٦ُا  ما٢٘ حٗلُْ خابٗت مخّ جِمغ٦ؼ بدثي مصخي بةوكاء ٓ ا ًج٦ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٖلى يغ ج٨ىت لِا. ٦ج٫ اإلآ الخل مج٣ضًْ اظِّ ٓ ك٨الث التي جإلاصعاؾت اْ 
ً
٠ُْ الخ٣ىُاث الخضًشت ف  ٓ عة جْ ا ًا٦ض ؤًًا

غاى زانت إلا ْالٗغبُت للخُاة ؤ م٣غعاث حٗلُمُ٘ جظ  ُت.جلُت الخٗلُجع ٞٗا٫ ف  الْٗ ً صما لِا أٚل
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 الخػقُب غلى الضعاؾاث الؿابقت

 ٍ الضعاؾت ف  بٌٗ الى٣اٍ:ِٗا َظمً زال٫ الضعاؾاث الؿاب٣ت اج٣ٟذ م

 ؼ الضعاؾاث الؿابقت:منقاغ الاجفاق 

: و أ
 
  ع:و طو ن خُث املمال

غاى زانت الؾُ مُت حٗلُجؤزبدذ الضعاؾاث ؤَ غاى الؿُاخت، ٦جاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل ا ف : جا أٚل

 ).0100ن، ْ آزغ ْ ان جصعاؾت (ؾلُْ )، 0103ن، ْ صعاؾت (قغ ْ )، 0108اخض، ٓ صعاؾت (ٖبض ال

 :
 
 نهج:ن خُث املمزانُا

)، 0103ُٟض، مً (م٘ صعاؾت ٧ل منٟي الخدلُل  ٓ ىهج الاإلا مً خُض اؾخسضاماج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت 

 ).0100ن ، ْ آزغ ْ ان ج)، (ؾل0119ُ، م)، (َاق0107ن، ْ آزغ ْ ب ٓ ذجم)، (0108اخض، ٓ (ٖبضال

 :
 
 :ن خُث لاصاةمزالشا

ان، ج(ٖشْ)، 0107ن ، ْ آزغ ْ ب ٓ ذجم(ْ)، 0119، م٘ صعاؾت (َاقمً خُض ألاصاة ماج٣ٟذ الضعاؾت الخالُت 

0105.( 

 ن الضعاؾاث الؿابقت:محه إلافاصة و أ

 ٗعة بظغاثّ.ْ إلى يغ ْ ٦كٟذ الخاظت بلُّ ْ ك٩لت الضعاؾت، ج٤ُ ؤلاخؿاؽ بجح 

  اع الىٓغي للضعاؾت الخالُت غاى  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها محٗلُ ٓمِٟميُذ ٓ ً خُض جمبزغاء ؤلَا أٚل

 زانت.

  ٣ت ازخُاع مؤلاٞاصة جدضًض ألاؾالُب ؤلاخهاثُت ْ جدضًض الُٗىت، ْ ىهج الضعاؾت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف  ٍَغ

 ىاؾبت.اإلا

 إحغاءاتهاو نهج الضعاؾت م

 نهج الضعاؾت:م

لى ا ه  ٖجاَغ ٦ٓ الْٓ اعؾاث ج٫ اإلاْ ًدىا“ىهج ىُل٤ ؤن َظا اإلامً منٟي الخدلُل  ٓ ىهج الضث الضعاؾت اإلاجاٖخ

اقخ٣ا١ الاؾخيخاظاث طاث الضاللت ْ اَغ بلى جدلُل ٓ ن٠ الْْٓ ٘ البُاهاث جػ ظْ ا٢٘، باإلياٞت بلى ؤهّ ًخجآ ؤعى ال
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ٟج مٕ ٓ شل َظا الىت إلامالءمُت جىاهج الٗلً ؤ٦ثر اإلاما ؤهّ ج، ٦”ك٩لت التي ٌٗالجِا الباخضجباليؿبت لل ً الضعاؾاث.(ٍٖغ

 ).017، مم0987ن، ْ آزغ ْ 

 غُنت الضعاؾت:

ـ ؤٖ ضًىت ُت باإلامٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُماللٛت ف   ٓضعؾْمًاء َُئت الخضَع

 ٥.ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْْ عة ٓ ىاإلا

 ( 1ى )و حض

 كاعلحن باالؾدبانت خؿب الجهتنؿب املو أغضاص 

 

 

 

 

 

ك و ػت جبمحاو ُت مػت إلاؾل من الجامكاعلحن املاللغت  و ضعؾومأغظاء هُئت الخضَعـ ضح و بُاني ً م( عؾ1قهل )

 ُتمالػل مفي إلاحابت غلى الاؾدبانت بدؿب صعحاته

 الجهت كاعلحنغضص امل النؿبت

 ُتمٗت الاؾال مالجا 00 15.1%

 ٥ٓ ٗت جبمظا 00 51.1%

ٓ جامل 55   ٕج
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 أصاة الضعاؾت:

ـ ٘ البُاهاث جالتي جدىاؾب لجْ الاؾدباهت  ـ اللٛت الٗغبُت لٛحر ٓ اللٛت خ ٓضعؾْمآلعاء ؤًٖاء َُئت الخضَع ٫ جضَع

غاى ؾُاخُت  ا ف  اإلآ ضٔ جْمالىا٣َحن بها أٚل  ىاهج.اَٞغ

 بناء أصاة الضعاؾت:

جدلُل ْ ك٩لت الضعاؾت جٍت التي جخٗل٤ بٓ ألاصبُاث التربْ ٕ بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ٓ بىاء ؤصاة الضعاؾت بالغظ مج

 ث لخل٪ الضعاؾاث.نُآ الخْ الىخاثج 

 جؼبُق إلاحغاءاث:

ٓ ٍت التي جخٗل٤ بٓ ر التربٓ البدْ غاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت م .0  ٕ الضعاؾت.ٓ يج

ـ ٓ بىاء اؾدباهت للخه .0  اللٛت. ٓضعؾْم٫ ٖلى آعاء ؤًٖاء َُئت الخضَع

 اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها. مجا٫ حٗلُمحن ف  جد٨مالاؾدباهت بٗغيِا ٖلى  مجد٨ُ .5

 حن.جخ٨الخظٝ خؿب آعاء املْ الخٗضًل ْ باهت باإلياٞت حٗضًل الاؾد .1

ـ ٓ جْ حن جخ٨عتها الجهاثُت بٗض حٗضًل املٓ َباٖت الاؾدباهت ف  ن .3 ِٗا ٖلى ؤًٖاء َُئت الخضَع اللٛت  ٓضعؾْمَػ

 لخٗبئتها.

ِٛا  م٘ الاؾدباهت بٗض حٗبئتها زجظ .1 .ْ جَٟغ
ً
 جدلُلِا بخهاثُا

 بُان زباتها.ْ ٗالجت ؤلاخهاثُت لالؾدباهت اإلا .7

 بُان نض٢ِا.ْ ٗالجت ؤلاخهاثُت لالؾدباهت اإلا .8

غاى ؾُاخُت. مِاعاث حٗلمجدضًض  .9  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ت:مؿخسضلاؾالُب إلاخصائُت امل

ت اإلاْ ) الؾخسغاط الخ٨غاعاث spssاُٖت (جؤلاخهاثُاث الاظخ مج هٓامبغها ماؾخسضا مج ت الجٖز الدكدذ ْ غ٦ٍؼ

 بْ ؾُاث الخؿابُت، ٓ خاإلاْ ُٗاعي الاهدغاٝ اإلاْ 
ً
اسخي جحزان ل٨ُغث السم ماؾخسضا م٢ض جْ ٣ُاؽ ؤلٟا جالخؿاب ؤًًا

 ، صعظت ٦بحرة ، صعظت 
ً
ؾُت ، صعظت يُٟٗت ، ٓ خمل٣ُاؽ اؾخجاباث ؤٞغاص الُٗىت ل٣ٟغاث الاؾدباهت (صعظت ٦بحرة ظضا

(
ً
 .صعظت يُٟٗت ظضا

ضة ٫ اإلآ ٍدؿب َْ ٣ُاؽ جغجُبي ، م ٓعاث َخٛحر الظي ٌٗبر ًٖ السُااسخي ٞةن اإلاج٣ُاؽ ل٨ُغث السمخؿب ْ 
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ٍهبذ ْ ) 1.81ي (ْ ضة ٌؿا٫ اإلآ ) ُٞيخج ؤن 3َي ْ حؿاْ ) ٖلى ٖضص الازخُاعاث (1ي ْ حؿاْ ؿاٞاث (ت ٖضص اإلاجب٣ؿ

٘ ٦ٓ الخ  ا ًل  :جَػ

 اسخيمقُاؽ لُنغث الخمى زلًا و ( جدضًض ػ2ى )و حض

 غجحؾؽ املو خامل ى و ؿخامل

 
ً
 0.79بلى  0ً م صعظت يُٟٗت ظضا

 0.39بلى  0.81ً م ظت يُٟٗتصع 

 5.59بلى  0.11ً م ؾُتٓ خمصعظت 

 1.09بلى  5.11ً م صعظت ٦بحرة

 
ً
 3بلى  1.01ً م صعظت ٦بحرة ظضا

 

 صضق أصاة الضعاؾت:

ٓ جمبضثُت ٖلى عتها اإلآ الباخض بٗغيِا ف  ن م٢بل جُب٤ُ ؤصاة الضعاؾت ٢ا  مجا٫ حٗلُجخسههحن بً اإلامٖت ج

 مآعائهْ  مالخٓاتهمحن ألزظ جد٨م) 1( معة بلٜ ٖضصَٓ ىضًىت اإلاُت باإلامٗت ؤلاؾال م٣حن بها بالجااللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَ

اللٛت الٗغبُت لٛحر  م٣ترح لخٗلُمج مبغها مشل ف  ج٣ضًجخضٔ جد٤ُ٣ الاؾدباهت للِضٝ الغثِسخي للضعاؾت اإلامًٖ 

غاى ؾُاخُت ف   ٓ ًٖ قْ حن بها، ٗاَض اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َمىاهج مالىا٣َحن بها أٚل ع ْ خاىاؾبت املْملُت ج

اللٛت  مع بخٗلُْ خاضٔ اعجباٍ املْمٍاث، ٓ ؿخاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ف  ٧اٞت اإلا مىاهج حٗلُمُ٘ جألاَضاٝ لجْ 

غاى ؾُاخُت،  ٍت ٓ ص٢ت الهُاٚت اللْٛ ي بلُّ مع الظي ًيخٓ دجىاؾبت ٧ل َضٝ للْمالٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 جها.ْ الخٓاث ألازٔغ التي ًغ إياٞت اإلاْ ُت، جالٗلْ 

 بٗض ؤن ٧اهذ (01خسههحن ُخِظٝ (بىاًء ٖلى آعاء اإلاْ 
ً
، 10) َضٞا

ً
إظغاء الخٗضًالث التي ؤقاع بلحها ْ ) َضٞا

ٓ خ٨امل َغ١ ْ ٔ ٓ خخاملْ ىهج ه  (ؤَضاٝ اإلاْ ع ؤؾاؾُت ْ دام) 7عتها الجهاثُت ٖلى (ٓ ل الاؾدباهت ف  نجبظل٪ حكخْ ن . ج

.10جها (مالُالب) اهبش٤ ْ  مٗلاإلاْ ُت جالبِئت الخٗلُْ ُت ألاوكْ الخضَعـ 
ً
 ) َضٞا
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 عتها النهائُتو لاهضاف( بصو  ع و حاصُف الاؾدبانت )املو ( ج3ى )و حض

 م ع و حاامل لاهضاف

 0 ىهجؤَضاٝ اإلا 1

 0 ٔ ٓ خخامل 7

 5 َغ١ الخضَعـ 8

 1 ألاوكُت 5

 3 ُتجالبِئت الخٗلُ 1

 1 مٗلاإلا 7

 7 الُالب 1

10 

 

 ي أصاة الضعاؾتمدنماء م( أؾ4ى )و حض

 الخسصص ُتمالضعحت الػل مالاؾ م

ـ اللٛت الٗغبُتْ ىاهج م ؤؾخاط الضَب البضعي ٖل  ٓؤب 0  َغ١ جضَع

ـ اللٛت الٗغبُتْ ىاهج م ؤؾخاط خؿً الخضًبيٖل  ٖبضامل 0  َغ١ جضَع

ـ اللٛت الٗغبُتْ ىاهج م كاع٥مؤؾخاط  زالض َضًبان الخغبي 5  َغ١ جضَع

ٓ دمً جبضالغخٖ 1 ّٗ ٓص ؤبج ـ اللٛت الٗغبُتْ ىاهج م كاع٥مؤؾخاط  قَغ  َغ١ جضَع

ـ اللٛت الٗغبُتْ ىاهج م كاع٥مؤؾخاط  ب٨غ قُٗبٓ ؤب 3  َغ١ جضَع

 مج٣ىُاث الخٗلُ ؿاٖضمؤؾخاط  مت ٖبضالغخُمؤؾا 1

 

ذ ٖلى ُٖىت ْ اجي بٗض بٖضاصَا بك٩لِا الجهْ ِا، ججد٨ُْ ً بظغاءاث بىاء ؤصاة الضعاؾت م ما ج٣ضمبىاًء ٖلى ْ  ٖػ

ٓ جمىذ الاؾدباهت بك٩لِا الجهاجي ججًْ الضعاؾت،   ه : ْ اث جً الخٗلُمٖت ج

 ُت الضعاؾت. جؤَ -ؤَضاٝ الضعاؾت  -ان الضعاؾت ٓ ٖى -الِاج٠  مع٢ْ ل جظِت الْٗ الباخض  ماؾ 

ٓ ًمهذ الاؾدباهت ف  ٓ ٢ض ج٩ْ   ً ٖضة ؤظؼاء:مجها ج

  ُت).جالضعظت الٗل -ُت جُب (الجِت الخٗلُؿخججً السهاثو الصسهُت للمن ٓ ٫ ج٩ْ الجؼء ألا 

  ؤَضاّٞ. ْ ىهج) ٫ (ؤَضاٝ اإلاْ ع ألا ٓ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الشاوي 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Salamah Salah Albalawi , A proposed program to teach Arabic to non-

native speakers for tourism purposes in the light of Saudi Arabia Vision 

2030  

 

010 

 

  ؤَضاّٞ.ْ ٔ) ٓ خخع الشاوي (املٓ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الشالض 

  ٘ؤَضاِٞا.ْ ع الشالض (َغ١ الخضَعـ) ٓ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الغاب 

 ؤَضاِٞا. ْ ُت) ع الغاب٘ (ألاوكٓ خً املمن ٓ ج٩ْ ـ مالجؼء السا 

  ؤَضاِٞا. ْ ُت) جـ (البِئت الخٗلُمع السآ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الؿاصؽ 

  ؤَضاّٞ. ْ ) مٗلع الؿاصؽ (اإلآ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الؿاصؽ 

  ٘ؤَضاّٞ.ْ ع الؿاب٘ (الُالب) ٓ خً املمن ٓ ج٩ْ الجؼء الؿاب 

ِٗا بل٨ترٓ ج مُض ج) خGoogle Driveت (مهُت ٖبر زضْ ٍل الاؾدباهت بلى اؾدباهت بل٨ترٓ جد مج  ٖلى ُٖىت ْ َػ
ً
هُا

 اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها. مخسههحن ف  حٗلًُ اإلامالضعاؾت 

 صضاقُت الاؾخجاباث غلى الاؾدبانتوم( زباث 5) ى و حض

 )Cronbach's Alphaوؿبت ٞدو الشباث ( مظِت الخٗلُ

 1.931 ُتمٗت الاؾال مالجا

 1.911 ٥ٓ ٗت جبمظا

 1.957 اهاثت لالؾدبماليؿبت الٗا

ت جحٗخبر ٢ُْ ُت مٗت ؤلاؾال مهضا٢ُت زباث الاؾدباهاث ٧اهذ بالجام٫ ؤٖالٍ ؤن ؤٖلى وؿبت ْ ً الجضمهالخٔ ْ 

ا م٥ بيؿبت ٓ ٗت جبمجلحها ظاْ ض ٖلحها جَٗخْ ٖالُت ظضا  1.931 هضا٢ُت ٖالُت ؤًًا مه  وؿبت ْ  1.911هضا٢ُت ٢ضَع

 ً بظغاء الخدلُل ؤلاخهاجي بىجاح.ججً

 هضا٢ُت الاؾخجاباث.ْمحٗخبر ٖالُت ظضا جا٦ض زباث  1.957ت جت لالؾدباهاث ظاءث ب٣ُملٗاا اليؿبت امؤ

 جفؿحرهاو نخائج الضعاؾت 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن  مافغ حػلُو ضى جما مالظي ًىو ٖلى: ْ ٫ ْ خٗل٣ت باإلظابت ًٖ الؿاا٫ ألا الىخاثج اإلا

اللغت  مخضة حػلُوو ُت مػت إلاؾل محر الناػقحن بها بالجاػهض اللغت الػغبُت لغمناهج مبها ألغغاض ؾُاخُت في 

 ك؟و ػت جبمالػغبُت لغحر الناػقحن بها بجا

 ٧اهذ الىخاثج ٧الخال :ْ 

 ؾُت).ٓ خماسخي (صعظت جحزان ل٨ُغث السمشل ف  جالظيً ْ  5.59ىهج ٫ السام بإَضاٝ اإلاْ ع ألا ٓ دجغجر للؾِ اإلآ خظاء اإلا .0

 ؾُت).ٓ خماسخي (صعظت جحزان ل٨ُغث السمشل ف  جالظي ًْ  5.50ٔ ٓ خخسام باملع الشاوي الٓ دجغجر للؾِ اإلآ خظاء اإلا .0
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ـ بٓ خظاء امل .5  حزان ل٨ُغث.مؾُت ف  ٓ خمالتي ٣ًابلِا صعظت  5.50ؾِ ٓ خجع الشالض السام بُغ١ الخضَع

 اسخي.جحزان ل٨ُغث السم٣ابل الججاٍ صعظت ٦بحرة ف  م 5.15ؾِ ٓ خجع الغاب٘ السام باألوكُت بٓ خظاء امل .1

 حزان الخ٣ضًغي.ؾُت باإلآ خم٣ابلت باججاٍ صعظت م 5.07خّ جؾِ ٢ُٓ خمُت ؤزظ جـ السام بالبِئت الخٗلُمع السآ خظاء امل .3

 حزان ل٨ُغث للخ٣ضًغاث.جالظي ٣ًابلّ صعظت ٦بحٍر بْ  5.75ؾِ ٓ خجب مٗلع الؿاصؽ السام باإلآ خظاء امل .1

 اسخيجحزان ل٨ُغث السجت ٦بحرة بالظي ٣ًابل اججاٍ صعظ 5.78ؾِ ٓ خجع الُالب بٓ دمع الؿاب٘ ٓ خظاء امل .7

 جفؿحر النخائج

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل6ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ ػُاٍع  أغظاء هُئت الخضَع

 نهجى: أهضاف املو ع لا و حلػباعاث امل اللغت و ضعؾوم
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ى: أهضاف و ع لا و حغباعاث امل

 نهجامل

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.11 5.15 

ن لاهضاف للغغاض مجظ -1 الخ٨غاع 3 05 1 0 1

 اليؿبت% 03.0 19.7 00.0 5 1 الؿُاخُت

صعحت 

 لبحرة
1.10 5.10 

ؼ مافق لاهضاف و جخ -2 الخ٨غاع 0 08 05 0 1

 اليؿبت% 5 31.3 59.1 5 1 حنمخػلمالحاحاث النفؿُت لل

صعحت 

لبحرة 

 حضا

1.70 1.10 

ن الترار مكخقت ملاهضاف  -3 الخ٨غاع 1 00 08 1 1

ي ماعي الاؾل مالاحخو الشقافي 

 الػغبيو 
 اليؿبت% 00.0 55.5 31.3 1 1

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.91 0.17 

ج اللغت مبغا مٍو ح جقو طو  -4 الخ٨غاع 0 07 9 1 0

 اليؿبت% 5 30.3 07.5 00.0 1 ألغغاض زاصت

صعحت 

 ؾؼتو خم
 نهجى: أهضاف املو ع لا و حندُجت امل 3.39 1.51

 

اع  جالاظخْ ً الترار الش٣اف  مكخ٣ت مألاَضاٝ “٧اهذ  5 ما ًل : بن ال٣ٟغة ع٢م٫ الؿاب٤ ًخطر ْ باؾخ٣غاء الجض

جذ ج٣ضًغاث ْ ة ظضا)، ف  خحن جٟاالتي ٣ًابلِا (صعظت ٦بحر ْ  1.10ؾِ ٓ خج٫ بْ ظاءث ف  الترجِب ألا  ”الٗغبيْ ي مؤلاؾال 
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بضعظت ٦بحرة  ”حنجخٗلج٘ الخاظاث الىٟؿُت للما٤ٞ ألاَضاٝ ٓ جخ“التي جىو ْ  0 مالٗباعاث ألازٔغ خُض جلتها الٗباعة ع٢

 اللخان جىهان ٖلى:ْ  1ْ 0الٗباعجحن  مز

 ً ألاَضاٝ لؤلٚغاى الؿُاخُت.ججً  .0

غاى زانت.مبغا مٍٓ ح ج٣ٓ يْ  .0  ج اللٛت أٚل

 ٣ُاؽ ل٩اعث.مخؿب ؾُت ٓ خمبضعظت 

اسخي جحزان ج٣ضًغاث ل٨ُغث السمشل ف  جالظي ًْ  5.59ىهج ٫ السام بإَضاٝ اإلاْ ع ألا ٓ دجغجر للؾِ اإلآ خظاء اإلاْ  

 ؾُت).ٓ خم(صعظت 

) م0100ن (ْ آزغ ْ ان جً : صعاؾت ؾلُم٘ صعاؾت ٧ل مىهج ع ؤَضاٝ اإلآ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ 

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل7ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ ػُاٍع   اللغت و ضعؾومأغظاء هُئت الخضَع

 ى و حخع الشاني: املو حلػباعاث امل
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 : الشانيع و حغباعاث امل

 ى و حخامل

صعظت 

 ؾُتٓ خم
1.71 5.11 

 باقغةم صلت طاث -1 الخ٨غاع 0 5 05 3 1

 محػلُ قغع مل تمالػا باألهضاف

 %اليؿبت 1.0 9.0 19.7 03.0 1 ؾُاخُت ألغغاض الػغبُت اللغت

صعظت 

 ؾُتٓ خم
1.19 5.51 

فغصاث طاث من مًخظ -2 الخ٨غاع 0 05 01 5 1

 %بتاليؿ 5 59.1 18.3 9.0 1 صلت باألغغاض الؿُاخُت.

صعظت 

 ٦بحرة
1.78 5.15 

 أنكؼخهو  ى و حخامل -3 الخ٨غاع 5 07 00 1 0

 غاعمالاؾخ خُث نم ترابؼتم

 %اليؿبت 9.0 30.3 51.1 1 5 لمالخهاو  الخخابؼو 

صعظت 

 ؾُتٓ خم
1.88 5.08 

 احهو ج أنكؼخهو  ى و حخامل -4 الخ٨غاع 5 7 01 7 1

 %اليؿبت 9.0 00.0 18.3 00.0 1 الفغصًت قو الفغ 
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 : الشانيع و حغباعاث امل

 ى و حخامل

صعظت 

 ٦بحرة
1.85 5.30 

 لمالكا موالن ًدقق -5 الخ٨غاع 3 9 07 0 1

 ءوط في مخػلملل لمخهاامل

 %اليؿبت 03.0 07.5 30.3 1.0 1 نهجامل في قغعةامل لاهضاف

صعظت 

 ؾُتٓ خم
1.17 0.90 

 الخبرة أؾاؽ غلى بجيم -6 الخ٨غاع 1 1 08 9 1

 %اليؿبت 1 08.0 31.3 07.5 1 مخػلملل الؿابقت

صعظت 

 حرة٦ب
1.95 5.10 

 قضع ألبر لخدقُق غجبم -7 الخ٨غاع 3 01 00 0 0

 %اليؿبت 03.0 10.1 55.5 1.0 5 نهجامل أهضاف نم

صعحت 

 ؾؼتو خم
 ى و حخع الشاني: املو حندُجت امل 3.32 1.52

 

ظاءث ْ  لىْ غجبت ألا ؤزظث اإلا ”لمالخ٩اْ  الخخابْ٘  غاعجالاؾخ خُض ًم ترابُتم ؤوكُخّْ  ٔ ٓ خخامل“ 5 مبن الٗباعة ع٢

بٟاع١  7ْ 3 مِٗا الٗباعجان ع٢ما اقتر٦ذ جاسخي ُٞج٣ُاؽ ل٨ُغث السجالتي ٣ًابلِا صعظت ٦بحرة بْ  5.15ؾِ ٓ خمبإٖلى 

 ا:جَْ ؾِ ٓ خيئُل ف  اإلا

 ىهج.اإلا ف  ٣غعةاإلا ألاَضاٝ ءٓي ف  مخٗلجلل لمخ٩ااإلا لمالكا جٓالى ًد٤٣ .0

 ىهج.اإلا ؤَضاٝ ًم ٢ضع ؤ٦بر لخد٤ُ٣ غجبم .0

 ٣ُاؽ ل٨ُغث.جابلت صعظت ٦بحرة ب٣بىٟـ اججاٍ اإلا

 ٧اهذ:ْ غجبت الشاهُت ف  اإلا 1ْ 1ْ 0ْ 0ف  خحن ؤجذ الٗباعاث 

غاى الٗغبُت اللٛت محٗلُ ٣غع إلا تمالٗا باألَضاٝ باقغةم نلت طاث .0  ؾُاخُت. أٚل

غاى الؿُاخُت.مً جًخً .0  ٟغصاث طاث نلت باأٚل

 الٟغصًت. ١ْ الٟغ  اظّٓ ج ؤوكُخّْ  ٔ ٓ خخامل .5

 .مخٗلجلل الؿاب٣ت ةالسبر  ؤؾاؽ ٖلى بجيم .1

ع ٓ دجغجر للؾِ اإلآ خظاء اإلاْ ٣ُاؽ ل٨ُغث. ٣ابل إلاؾُت باالججاٍ اإلآ خمئها صعظت ٓ ؾُاث ؤ٢ل ؤزظث ٖلى يٓ خجب

 ؾُت).ٓ خماسخي (صعظت جحزان ج٣ضًغاث ل٨ُغث السمشل ف  جالظي ًْ  5.50ٔ ٓ خخالشاوي السام بامل
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صعاؾت ْ ) م0100ن (ْ آزغ ْ ان جً : صعاؾت ؾلُم٘ صعاؾت ٧ل مٔ ٓ خخع املٓ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 ).م0108اخض (ٓ ٖبضال

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل8ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ ػُاٍع  أغظاء هُئت الخضَع

 ع الشالث: ػغق الخضَعـو حلػباعاث امل اللغت و ضعؾوم
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ع الشالث: ػغق و حغباعاث امل

ـ  الخضَع

صعحت 

 لبحرة
1.90 5.90 

ض صافػُت الؼلب ند -1 الخ٨غاع 9 03 1 5 1  و جٍؼ

 %اليؿبت 07.5 13.3 08.0 9.0 1 اللغت الػغبُت. محػل

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.81 5.00 

ص الؼلب بخغظًت عاحػت و جؼ  -2 الخ٨غاع 1 1 01 3 1

ت لهل حؼئُاث املو ف  %اليؿبت 00.0 00.0 11.1 03.0 1 قغع.ٍع

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.93 5.19 

ِظف الخقنُاث الحضًشت و ج -3 الخ٨غاع 5 1 01 7 0

اللغت  محػلو  مبفاغلُت في حػلُ

 اليؿبت 9.0 08.0 18.3 00.0 5 الػغبُت لغحر الناػقحن بها.

صعحت 

 ؾؼتو خم
0.10 5.08 

حُؼت اع البِئت املماؾدش -4 الخ٨غاع 3 3 01 9 1

 %اليؿبت 03.0 03.0 10.1 07.5 1 اللغت. مبالؼالب في حػل

صعحت 

 لبحرة
1.73 1 

ػغق و أؾالُب  محؿخسض -5 الخ٨غاع 8 08 1 0 1

 %اليؿبت 01.0 31.3 08.0 5 1 حاطغة.املو اع و الح

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.81 5.07 

ق الفغصًت بحن و جغاعي الفغ  -6 الخ٨غاع 1 3 01 1 1

 %اليؿبت 00.0 03.0 11.1 00.0 1 لؼلب.ا

صعحت 

 طػُفت
0.08 0.30 

أؾالُب  ماؾخسضا -7 الخ٨غاع 5 1 3 01 3

خضًشت، صعؽ جدضر غن أخض 

 %اليؿبت 9.0 00.0 03.0 18.3 03.0 اصلُت.و اقف الخو امل

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.81 5.07 

اؾتراجُجُاث  ماؾخسضا -8 الخ٨غاع 5 1 00 0 0

ـ الحضًشت.  %اليؿبت 9.0 08.0 11.7 5 5 الخضَع

صعحت 

 ؾؼتو خم
 ع الشالث: ػغق الخضَعـو حندُجت امل 3.31 1.68
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 1ؾُِا ٓ خم٧ان ْ ؾُاث ٓ خلى ف  اإلاْ غجبت ألا باإلا ”خايغةاملْ اع ٓ َغ١ الخْ ؤؾالُب  محؿخسض“ 3 مهجض ؤن الٗباعة ع٢

ض صاُٞٗت الُالب هد“ 0 مالٗباعة ع٢حكاع٦ِا بظل٪ ْ اسخي ج٣ُاؽ ل٨ُغث السجالظي ٣ًابل الاججاٍ صعظت ٦بحرة ب  ٓجٍؼ

 التي جىو ٖلى: 8ْ 1ْ 1ْ 5ْ 0جلحها الٗباعاث ْ ً ؾاب٣تها. مؾِ ؤ٢ل وؿبُا ٓ خجب ”اللٛت الٗغبُت محٗل

ت ل٩ل ظؼثُاث اإلآ ص الُالب بخٛظًت عاظٗت ْٞ جؼ  .0  ٣غع.ٍع

٠ الخ٣ىُاث الخضًشت بٟاٖلُت ف  حٗلُٓ ج .0  ها.اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن ب محٗلْ  مِْ

 اللٛت. مخُُت بالُالب ف  حٗلاع البِئت املجاؾدش .5

 ١ الٟغصًت بحن الُالب.ْ جغاع  الٟغ  .1

ـ الخضًشت. ماؾخسضا .3  اؾتراجُجُاث الخضَع

 ٣ُاؽ ل٨ُغث.جؾُت بٓ خم٣ابلت اججاٍ صعظت جؾِ بٓ خً خُض اإلامغجبت الشاهُت ٣ٞض ظاءث باإلا

ؾِ ٓ خم٣ٞض ؤجذ بإ٢ل  ”انلُتٓ ا٠٢ الخٓ ض اإلااؾالُب خضًشت، صعؽ جدضر ًٖ ؤخ ماؾخسضا“ 7 ما الٗباعة ع٢مؤ

 اسخي.ج٣ُاؽ ل٨ُغث السج٣ابل صعظت يُٟٗت بجب

ـ بٓ خظاء املْ  ٣ُاؽ مؾُت ف  ج٣ضًغاث ٓ خمالتي ٣ًابلِا صعظت  5.50ؾِ ٓ خجع الشالض السام بُغ١ الخضَع

 ل٨ُغث.

ـ ٓ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب ان جصعاؾت ؾلُْ ) م0119( مً : صعاؾت َاقم٘ صعاؾت ٧ل مع َغ١ الخضَع

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ ) م0103ُٟض (مصعاؾت ْ ) م0105ان (جصعاؾت ٖشْ ) م0100ن (ْ آزغ ْ 
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افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل9ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ ػُاٍع  أغظاء هُئت الخضَع

 ع الغابؼ: لانكؼتو حلػباعاث امل اللغت و ضعؾوم
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ع الغابؼ: و حغباعاث امل

 لانكؼت

صعحت لبحرة 

 حضا
1.88 1.07 

باث اللغ -1 الخ٨غاع 07 9 1 0 1 ن مٍت و الخضٍع

 %اليؿبت 30.3 07.5 08.0 5 1 ي.و أقهاى النكاغ الترب مأه

 5.11 1.71 صعحت لبحرة
ٍت و هاعاث اللغجشبذ امل -2 الخ٨غاع 1 01 01 0 1

 %اليؿبت 00.0 10.1 10.1 5 1 ندؿبت ألغغاض ؾُاخُت.امل

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.93 0.97 

باث  -3 الخ٨غاع 5 3 05 00 1 جغلؼ غلى الخضٍع

هاعاث ي املمالاجصالُت التي جن

 %اليؿبت 9.0 03.0 59.1 51.1 1 اصلُت غنض الضاعؾحن.و الخ

 ع الغابؼ: الانكؼتو حندُجت امل 3.63 1.61 صعحت لبحرة

 

باث اللٛ“ 0 مؤزظث الٗباعة ع٢ التي ْ  1.07ؾِ ٓ خجلى بْ غجبت ألا اإلا ”ي ٓ ؤق٩ا٫ اليكاٍ الترب مً ؤَمٍت ٓ الخضٍع

غاى ٍت اإلآ ِاعاث اللٛجشبذ اإلا“ 0 م٣ُاؽ ل٩اعث ف  خحن ؤزظث الٗباعة ع٢ج٢ابلِا ج٣ضًغ صعظت ٦بحرة ظضا ب ٨دؿبت أٚل

باث “ 5 مؤجذ الٗباعة ع٢ محزان ج٣ضًغ ل٨ُغث. زجالظي ٌٗجي صعظت ٦بحرة بْ  5.11ؾِ ٓ خم ”ؾُاخُت جغ٦ؼ ٖلى الخضٍع

ؾُت ٓ خمالتي ٣ًابلِا صعظت ْ  0.97ؾِ ٓ خجغجبت ألازحرة بباإلا ”انلُت ٖىض الضاعؾحنٓ ِاعاث الخي اإلامالاجهالُت التي جى

 ٣ُاؽ ل٨ُغث.جب

حزان ج٣ضًغاث ل٨ُغث م٣ابل الججاٍ صعظت ٦بحرة ف  م 5.15ؾِ ٓ خجع الغاب٘ السام باألوكُت بٓ خظاء املْ 

 اسخي.جالس

ان جصعاؾت ٖشْ ) م0100ن (ْ آزغ ْ ان جً : ؾلُم٘ صعاؾت ٧ل مع ألاوكُت ٓ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ ) م0105(
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في  مقترح لخػلُمج مبغنا، ي و ت صلح البلمل ؾ -أ

ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 
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افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل11ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ  أغظاءػُاٍع  اللغت و ضعؾومهُئت الخضَع

 ُتمـ: البِئت الخػلُمع الخاو حلػباعاث امل
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ـ: مع الخاو حغباعاث امل

 ُتمالبِئت الخػلُ

صعحت 

لبحرة 

 حضا

1.11 1.10 
حُؼت البِئت امل -1 الخ٨غاع 05 7 5 1 1

اللغت  مبالؼالب جإزغ في حػل

 %اليؿبت 19.7 00.0 9.0 1 1 ألغغاض ؾُاخُت.

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.80 5.08 

غالؼ م ماؾخسضا -2 الخ٨غاع 5 3 01 3 1

ألغغاض  مصاصع الخػلم

 %اليؿبت 9.0 03.0 11.1 03.0 1 ؾُاخُت.

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.71 5.51 

اقؼ مو  ماؾخسضا -3 الخ٨غاع 0 00 07 5 1

 %اليؿبت 1.0 55.5 30.3 9.0 1 الانترنذ ألغغاض ؾُاخُت.

صعحت 

 ؾؼتو خم
0.05 0.71 

اعة غضة  -4 الخ٨غاع 5 1 1 08 0 اقؼ مو ٍػ

سُت في امل  %اليؿبت 9.0 08.0 00.0 31.3 1.0 نؼقت الػغبُت.جاٍع

صعحت 

 طػُفت
0.19 0.18 

اع ئلى شخص مالاؾخ -5 الخ٨غاع 0 3 1 08 1

ش  داطغةمًلقي  في الخاٍع

 %اليؿبت 1.0 03.0 00.0 31.3 00.0 الػغبي.

صعحت 

 ؾؼتو خم
0.10 0.91 

الاػلع غلى لخب  -6 الخ٨غاع 0 3 9 03 0

ش الػغبي.و جدنا  %اليؿبت 1.0 03.0 07.5 13.3 1.0 ى الخاٍع

صعحت 

 ؾؼتو خم
 ُتمـ: البِئت الخػلُمع الخاو حندُجت امل 3.17 1.63

 

غاى ؾُاخُت مخُُت بالُالب جازغ ف  حٗلالبِئت امل“ 0 مظاءث الٗباعة ع٢  1.10ؾِ ٓ خجلى بْ غجبت ألا باإلا ”اللٛت أٚل

 التي جىو:ْ غجبت الشاهُت باإلا 1ْ 1ْ 5ْ 0جلتها الٗباعاث  م٣ُاؽ ل٩اعث. زجالتي ج٣ابل صعظت ٦بحرة ظضا ب

غاى ؾُاخُت مهاصع الخٗلمغا٦ؼ م ماؾخسضا .0  أٚل

ٓ  ماؾخسضا .0 غاى ؾُم  اخُتا٢٘ الاهترهذ أٚل
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اعة ٖضة  .5 ٓ ٍػ سُت ف  اإلام  ى٣ُت الٗغبُت.ا٢٘ جاٍع

إل ٖلى ٦خب جدىا .1 ش الٗغبي.ْ الَا  ٫ الخاٍع

 حزان ل٨ُغث.جؾُت بٓ خم٣ابلت اججاٍ صعظت جب 0ؾُاث ج٣ل ًٖ الٗباعة ٓ خجب

ش الٗغبيمإ بلى شسو ًل٣ي جالاؾخ“ 3 م٧اهذ الٗباعة ع٢ْ   0.18ؾِ ٓ خمغجبت ألازحرة بإ٢ل باإلا ”دايغة ف  الخاٍع

 اسخي.ج٣ُاؽ ل٨ُغث السج٣ٍابلّ صعظت يُٟٗت بْ 

حزان ؾُت باإلآ خم٣ابلت باججاٍ صعظت م 5.07خّ جؾِ ٢ُٓ خمُت ؤزظ جـ السام بالبِئت الخٗلُمع السآ خا املمؤ

 الخ٣ضًغي. 

 ).م0100ن (ْ آزغ ْ ان جً : ؾلُم٘ صعاؾت ٧ل مُت جع البِئت الخٗلُٓ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل11ى )و حض ت الؾخجاباثالاندغ ـ  ػُاٍع  اللغت و ضعؾومأغظاء هُئت الخضَع

 مػلع الؿاصؽ: املو حلػباعاث امل
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ع الؿاصؽ: و حغباعاث امل

 مػلامل

صعحت لبحرة 

 حضا
1.81 1.07 

لفاًت  وو ن طمو ػلم -1 الخ٨غاع 01 00 3 0 1

ت.ومٍت و لغ ُّ  %اليؿبت 18,3 55.5 03.0 5 1 هنُت غال

 5.18 1.81 صعحت لبحرة
جاى بامل ماله ئمل -2 الخ٨غاع 5 05 01 5 1

 %اليؿبت 9.0 59.1 10.1 9.0 1 الؿُاحي.

 5.33 1.79 صعحت لبحرة
بأقهغ ػغفت مله  -3 الخ٨غاع 5 03 00 5 1

 %اليؿبت 9.0 13.3 51.1 9.0 1 الن الؿُاخُت.ملا 

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.70 5.01 

اث مبؼبُػت الخض مائمل -4 الخ٨غاع 0 7 00 5 1

 %اليؿبت 1.0 00.0 15.1 9.0 1 ن ئليها.و التي ًدخاح

صعحت لبحرة 

 حضا
1.80 1.51 

 الخ٨غاع 01 00 1 0 1
 ػُضة بؼلبه.و غلقخه  -5

 %اليؿبت 18.3 51.1 00.0 5 1

 5.17 1.91 صعحت لبحرة
ػغفت في القظاًا مله  -6 الخ٨غاع 1 9 03 0 1

 %اليؿبت 08.0 07.5 13.3 1.0 1 لاؾاؾُت في الؿُاخت.
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في  مقترح لخػلُمج مبغنا، ي و ت صلح البلمل ؾ -أ

ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 
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ع الؿاصؽ: و حغباعاث امل

 مػلامل

 5.38 1.85 صعحت لبحرة

ت في مؿاهقاصع غلى امل -7 الخ٨غاع 5 07 9 1 1

نهج ًلبي أغغاض مئغضاص 

 صعاؾُت.
 %اليؿبت 9.0 30.3 07.5 00.0 1

 صعحت 

 لبحرة
 مػلع الؿاصؽ: املو حندُجت امل 3.73 1.61

 

ٓ ٗلم“ 0 مكاع٦ت الٗباعة ع٢جب 1.51ؾِ ٓ خجلى بْ غجبت ألا اإلا ”َُضة بُالبّْ ٖال٢خّ “ 3 مؤزظث الٗباعة ع٢ ْ ن طج ْ 

تْمٍت ٓ ٦ٟاًت لٛ ُّ  اسخيج٣ُاؽ ل٨ُغث السجالتي ٣ًابلِا صعظت ٦بحرة ظضا بْ  1.07ؾِ ٓ خجب ”ِىُت ٖال

 بالىو: 7ْ 1ْ 5ْ 0غجبت الشاهُت الٗباعاث إلاجلتها باْ  

 جا٫ الؿُاح .بامل مالّ بإلا .0

ت بإقِغ ألا ملّ  .0  ا٦ً الؿُاخُت.مٗٞغ

ت ف  ال٣ًاًا ألاؾاؾُت ف  الؿُاخت.ملّ  .5  ٗٞغ

 ىهج ًلبي ؤٚغاى صعاؾُت.مت ف  بٖضاص جؿا٢َاصع ٖلى اإلا .1

 اسخي.ج٣ُاؽ ل٨ُغث السج٣ٍابل اججاٍ صعظت ٦بحرة بْ ؾِ ؤ٢ل ٓ خجب

الظي ٌؿحر ْ  5.01ؾِ ٓ خجغجبت ألازحرة بباإلا ”ن بلحهآ اث التي ًدخاظمبُبُٗت السض مابإلا“ 1 مث الٗباعة ع٢ظاء مز

 ٣ُاؽ ل٨ُغث.مؾُت خؿب ٓ خمباججاٍ صعظت 

 حزان ل٨ُغث للخ٣ضًغاث.جالظي ٣ًابلّ صعظت ٦بحرة بْ  5.75ؾِ ٓ خجب مٗلع الؿاصؽ السام باإلآ خظاء امل

) م0103ن (ْ صعاؾت قغ ْ ) م0105ان (جً : ٖشم٘ صعاؾت ٧ل م مٗلع اإلآ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ 
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افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل12ى )و حض ت الؾخجاباث الاندغ ـ ػُاٍع  أغظاء هُئت الخضَع

 ع الؿابؼ: الؼالبو حلػباعاث امل اللغت و ضعؾوم
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 ع الؿابؼ: الؼالبو حغباعاث امل

صعحت 

 لبحرة
1.11 5.79 

اغُت ماع الاحخو ٌكاعك في لاص -1 الخ٨غاع 5 01 01 1 1

 %اليؿبت 9.0 11.1 51.5 1 1 اقف.و املو اث ومػلاملو 

صعحت 

 لبحرة
1.71 5.83 

ن مٍت و ة لغو الدؿاب زغ  -2 الخ٨غاع 7 01 00 1 1

 %اليؿبت 00.0 10.1 51.1 1 1 فغصاث ألغغاض ؾُاخُت.امل

صعحت 

 لبحرة
1.90 5.83 

ٍت و ؾائل اللغو ًخػغف ال -3 الخ٨غاع 9 00 01 0 1

ُت مضة لبػع لافػاى النل مػخامل

 %اليؿبت 07.5 51.1 51.5 1.0 1 جاى الؿُاخت.مفي 

صعحت 

 لبحرة
1.87 1 

 خ٨غاعال 00 00 9 0 1
 ػجى الؿُاحي.بامل مخػلعي املو  -4

 %اليؿبت 55.5 51.1 07.5 5 1

صعحت 

لبحرة 

 حضا

1.80 1.55 
اصل الؿُاحي و الغغبت في الخ -5 الخ٨غاع 08 8 7 1 1

 %اليؿبت 31.3 01.0 00.0 1 1 غحر الػغب.و ؼ الػغب م

صعحت 

 ؾؼتو خم
1.97 0.83 

 الخ٨غاع 0 1 07 7 5
ى غلى و الغغبت في الحص -6

 9.0 ُفت ؾُاخُت حُضة.ظو 
00.

0 
 %اليؿبت 1.0 00.0 30.3

صعحت 

 لبحرة
 ع الؿابؼ: الؼالبو حندُجت امل 3.78 1.54
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
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بت ف  الخ“ 3ؤزظث الٗباعة  ٣ابل الججاٍ م 1.55ؾِ ٓ خجلى بْ غجبت ألا اإلا ”ٚحر الٗغبْ ٘ الٗغب مانل الؿُاح  ٓ الٚغ

 التي جىو: 1ْ 5ْ 0ْ ٣0ُاؽ ل٨ُغث. ف  خحن ان الٗباعاث جصعظت ٦بحرة ظضا ب

 ا٠٢.ٓ اإلاْ اث ٓمٗلاإلاْ اُٖت جاع الاظخْ ٌكاع٥ ف  ألاص .0

غاى ؾُاخُت.ً اإلامٍت ٓ ة لْٛ ا٦دؿاب زغ  .0  ٟغصاث أٚل

 جا٫ الؿُاخت.مُت ف  مضة لبٌٗ ألاٞٗا٫ ال٨ال جٗخٍت اإلآ ؾاثل اللٛٓ ًخٗٝغ ال .5

 ٗجى الؿُاح .باإلا مخٗلع  اإلاْ  .1

 ٣ُاؽ ل٨ُغث.جحرة ب٣ابلت اججاٍ صعظت ٦بجغجبت الشاهُت بؤزظث اإلا

بت ف  الخه“ 1 مؤزظث الٗباعة ع٢ْ  الظي ٣ًابل  0.83ؾِ ٓ خجغجبت ألازحرة باإلا ”ُْٟت ؾُاخُت ظُضةْ ٫ ٖلى ٓ الٚغ

 اسخي.ج٣ُاؽ ل٨ُغث السجؾُت بٓ خماججاٍ صعظت 

هدُجت  ٓاسخي َجحزان ل٨ُغث الخ٣ضًغي السجالظي ٣ًابل اججاٍ صعظت ٦بحرة ب 5.78ؾِ ٓ خجع الُالب بٓ دم٧ان ْ 

 ع.ٓ خامل

 .       )م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضال ً :م٘ صعاؾت ٧ل مع الُالب ٓ دجاج٣ٟذ َظٍ الىدُجت التي جخٗل٤ ب

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ( امل13ى )و حض ت الؾخجاباث الجاالاندغ  ُتمػت إلاؾل مػُاٍع

 ع الاؾدبانتو دام ؾؽو خامل ػُاعي الاندغاف امل الندُجت

 ىهج٫: ؤَضاٝ اإلاْ ع ألا ٓ خامل 5.53 1.19170 ؾُتٓ خمصعظت 

 ٔ ٓ خخع الشاوي: املٓ خامل 5.07 1.30017 ؾُتٓ خمصعظت 

 ع الشالض: َغ١ الخضَعـٓ خامل 5.1855 1.31110 ؾُتٓ خمصعظت 

 ع الغاب٘: ألاوكُتٓ خامل 5.3875 1.30357 صعظت ٦بحرة

 0.8130 1.570011 ؾُتٓ خمصعظت 
ـ: البِئت مع السآ خامل

 ُتجالخٗلُ

 مٗلع الؿاصؽ: اإلآ خامل 5.7187 1.11105 صعظت ٦بحرة

 ع الؿاب٘: الُالبٓ خامل 5.8918 1.10990 صعظت ٦بحرة

 ُتمػت إلاؾل مالجا 3.4117 1.41183 ؾؼتو خمصعحت 
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ؾِ ٓ خمت ؤٖلى جلى ب٣ُْ غجبت ألا ) اإلا”الُالب“، ”مٗلاإلا“، ”ألاوكُت“الؿاب٘ (ْ الؿاصؽ ْ ع الغاب٘ ْ خاؤزظث امل

 اسخي ل٨ُغث.جحزان الخ٣ضًغاث السج٣ابلت الاججاٍ صعظت ٦بحرة بجب

ـ“، ”ٔ ٓ خخامل“، ”ىهجؤَضاٝ اإلا “ـ (مالساْ الشالض ْ الشاوي ْ ٫ ْ ع ألا ْ خاا ؤزظث املجُٞ البِئت “، ”َغ١ الخضَع

اسخي ج٣ُاؽ ل٨ُغث السجؾُت بٓ خم٣ابل الججاٍ صعظت ْمً ؾاب٣خّ مت جؾِ ؤ٢ل ٢ُٓ خجغجبت الشاهُت ب) اإلا”ُتجالخٗلُ

اسخي جحزان الخ٣ضًغاث السمؾُت ف  ٓ خم٣ابل الججاٍ صعظت م 5.11ت جب٣ُ ”ُتمؤلاؾال  ٗتمالجا“ؾِ الجِت ٓ خمظاء ْ 

ً زال٫ مُت مٗت ؤلاؾال ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بالجا مِٗض حٗلُمالؾخجاباث  مٖلُّ ٞةن الاججاٍ الٗاْ ل٨ُغث. 

 ٫.ٓ ال٣ب ٓالاؾخبُان َ

 

افاث املو غجحت ؾؼاث املو خ(  امل14ى )و حض  كو ػت جبمٍت الؾخجاباث حاػُاع الاندغ

 ع الاؾدبانتو دام ؾؽو خامل ػُاعي الاندغاف امل الندُجت

 نهجى: أهضاف املو ع لا و حامل 5.1385 1.31080 صعظت ٦بحرة

 ى و حخع الشاني: املو حامل 5.1081 1.31010 صعظت ٦بحرة

 ع الشالث: ػغق الخضَعـو حامل 5.1979 1.19790 صعظت ٦بحرة

 ع الغابؼ: لانكؼتو حامل 5.1911 1.77011 صعظت ٦بحرة

 5.7185 1.11101 صعظت ٦بحرة
ـ: البِئت مع الخاو حامل

 ُتمالخػلُ

 مػلع الؿاصؽ: املو حامل 5.1318 1.10537 صعظت ٦بحرة

 ع الؿابؼ: الؼالبو حامل 5.3191 1.11811 صعظت ٦بحرة

 كو ػت جبمحا 3.6117 1.49913 صعحت لبحرة

 

 ع ْ خاؾُاث املٓ خمُ٘ جؤِْغث ظ
ً
 ْ  ج٣اعبا

ً
 ْ حؿاْ اضخا

ً
اسخي باججاٍ صعظت ٦بحرة. جحزان الخ٣ضًغاث ل٨ُغث السجب ٍا

اسخي ل٨ُغث. جحزان الخ٣ضًغاث السجالظي ٣ًابل صعظت ٦بحرة بْ  5.11ت جب٣ُ “٥ ٓ ٗت جبمظا“ؾِ الجِت ٓ خما ظاء ج٦

ً زال٫ الاؾخبُان م ٥ٓ ٗت جبماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها بجا مخضة حٗلُْ الؾخجاباث  مٖلُّ ٞةن الاججاٍ الٗاْ 

 ٫ بضعظت ٦بحرة. ٓ ال٣ب َٓ
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اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن  مكنلث حػلُما م الظي ًنص غلى:و خػلقت باإلحابت غن الؿإاى الشاني النخائج امل

اللغت  مخضة حػلُوو ُت مػت إلاؾل مػهض اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها بالجامناهج مبها ألغغاض ؾُاخُت في 

 ك ؟و ػت جبمغحر الناػقحن بها بجاالػغبُت ل

 مانذ النخائج مالخالي:و 

٧ان ؤٖالَا وؿبت، ْ اقغاث الؿب٘ ا ف  اإلاجؾِ الؾُٓ الخْ ح بحن ال٠ًٗ ْ ٔ بالترآ خخع املٓ دمشلذ ؤلاظاباث ف  جج

غاى ؾُاخُت خُض ٧اهذ الي م٣غع حٗلُجت بمباقغة باألَضاٝ الٗامطاث نلت  ؿبت اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

بت   إلا ْت طمٔ ف  ؤَضاّٞ الٗآ خخَظا ٌٗجي ؤن املْ  08% بخ٨غاع 81.9ً م٢ٍغ
ً
اللٛت الٗغبُت  م٣غع حٗلُنلت يُٟٗت ظضا

غاى ؾُاخُت.  لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ٖلى ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ؤهّ لِـ  مك٨الث حٗلُمً مًلُّ ف  طل٪ 
ً
بيُا

ًبن ٖلى  مٔ لٓ خخً طل٪ ؤن املمٍدبحن ْ % 80.8اقغ وؿبت ٤٣ هدُجت جدلُل الاؾدباهت ف  َظا اإلاخُض خ مخٗلجلل

 .مخٗلجؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت لل

اقغ م% ٖلى 78.9بيؿبت ْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها التي ِْغث ف  جدلُل الاؾدباهت  مك٨الث حٗلُمً م

ـ، ٓ دمف   01بخ٨غاع ْ انلُت. ٓ ا٠٢ الخٓ ؤؾالُب خضًشت، صعؽ جدضر ًٖ ؤخض اإلا ماؾخسضا اقغ مف  ْع َغ١ الخضَع

ت ل٩ل ظؼثُاث اإلآ ص الُالب بخٛظًت عاظٗت ْٞ جؼ  ا ماقغ، ؤًدبحن بها ي٠ٗ َظا اإلا 03ج٨غاع ْ % ٣73.1غع. بيؿبت ٍع

٠ الخ٣ىُاث الخضًشت بٟآ اقغ جْم، 01ج٨غاع ْ % ١70.7 الٟغصًت بحن الُالب. ٞجاء بيؿبت ْ اقغ جغاع  الٟغ م ٖلُت ِْ

خ٣اعبحن ف  ماللٛت. ظاءا  مخُُت بالُالب ف  حٗلاع البِئت املجاؾدشْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها.  محٗلْ  مف  حٗلُ

 18وؿبت ْ  05الخ٨غاع بخ٨غاع ْ اليؿبت 
ً
با اللٛت الٗغبُت  م٠ُْ الخ٣ىُاث الخضًشت ف  حٗلُٓ طل٪ ٌكحر بلى ؤن جْ % ج٣ٍغ

 جِم٘ ؤجها محن جخٗلخُُت باإلان البِئت املْ غ جضعؾحن ال ٌؿدشا ؤن اإلاجب، ٦ٓ ُلإلأ آ ؿخلٛحر الىا٣َحن بها لِـ باإلا
ً
ت ظضا

 اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها. مازغة ف  حٗلُْم

اللٛت  مُت ف  حٗلُجاضر ٌكحر بلى ؤن البِئت الخٗلُْ ُت ب٠ًٗ جسخو بالبِئت الخٗلُـ املمع السآ خظاء امل

ي مخٗلُت إلاجلُت الخٗلُج٘ الٗم مٗالجتها لخخالءْمبها  ماجكا٧ل جدخاط بلى الاَخمً مي الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها حٗاو

 اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها.

اث التي ًدخاط بلحها مبُبُٗت السض مٗلاإلا مابإلا ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ٖض ماظّ حٗلُٓ كا٧ل التي جً اإلام

ٓ خٗلاإلا  .01ج٨غاع ْ  70.7ن ظاءث بيؿبت ج
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باث اإلا مك٨الث حٗلُمً م بت خُض ظاء ف  ٓ ُلعة اإلآ حن بالهجخٗلاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ؤجها ال جلبي ٚع

بت ف  الخهمع الُالب ف  ٓ دم ً مضر ؤن ٓ َظا ًْ ، 07ج٨غاع ْ % 81.8ُْٟت ؾُاخُت ظُضة. بيؿبت ْ ٫ ٖلى ٓ اقغ الٚغ

ب اإلااللٛت الٗغبُت لٛ م٣غع حٗلُماء ٓ ٩ان اخخجُت بجألاَ غاى السانت التي ًٚغ اللٛت  محن حٗلجخٗلحر الىا٣َحن بها ألٚا

غاى الؿُاخُت.جً ؤظلِا الؾُمالٗغبُت   ا ألٚا

غاى ؾُاخُت  مٔ حٗلُٓ دخجب مالتي تهخْ اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت  ٘ صعاؾت ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ ) م0100ن (ْ آزغ ْ ان جصعاؾت ؾلُ ً :م٧ل 

ـ  مالتي تهخْ اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت  صعاؾت ْ ) م0119( مصعاؾت َاقً : م٘ صعاؾت ٧ل مبُغ١ الخضَع

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ ) م0103ُٟض (مصعاؾت ْ ) م0105ان (جصعاؾت ٖشْ ) م0100ن (ْ آزغ ْ ان جؾلُ

اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها  محٗلُ ُت ف جاع البِئت الخٗلُجباؾدش مالتي تهخْ اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت 

غاى ؾُاخُت   ).م0100ن (ْ آزغ ْ ان جً : ؾلُم٘ صعاؾت ٧ل مأٚل

ن ْ صعاؾت قغ ْ ) م0105ان (جً : ٖشم٘ صعاؾت ٧ل م مٗلع اإلآ دجب مالتي تهخْ اج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت 

 ).م0108اخض (ٓ صعاؾت ٖبضالْ ) م0103(

غاى ؾُاخُت  ماجالاَخْ  ع الُالبٓ دجب مالتي تهخْ ج٣ٟذ هدُجت َظٍ الضعاؾت ا ٘ مباخخُاظاث الضاعؾحن أٚل

 ) .م0108اخض (ٓ ً : ٖبضالمصعاؾت ٧ل 

اللغت الػغبُت لغحر  مقترح لخػلُج املما البرنام الظي ًنص غلى:و خػلقت باإلحابت غن الؿإاى الشالث النخائج امل

ت املوالناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في ط  ؟م2131ت صًو لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ

 ن زلى آلاحي:ماللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت  مقترح لخػلُمج مطؼ بغناو الباخث ب مقا

 قترح:ج املمصاصع ئغضاص البرنام 

ٓ ٍت التي جخٗل٤ بٓ ر التربٓ البدْ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت  .1  جها :م ٕ الضعاؾتٓ يج

ً اإلاجٗخاإلاْ للدجاط  خضاث صعاؾُتْ  مُجان : جهٓ ) بٗى 0113صعاؾت نالر (  حن ف  حٗلٍُغ اللٛت الٗغبُت  مالحًز

غاى زانت ،  غاى ؾُاخُت ف   مان : حٗلُٓ ) بٗى0105( مصعاؾت آصْ أٚل ا ، مالٗغبُت أٚل اخض ٓ ٖبضال صعاؾتْ الحًز

غاى ؾُاخُت ف  جغ٦ُا مان: حٗلُٓ ) بٗىم0108( ) 0108صعاؾت ال٣دُاوي (ْ ،  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

غاى زانت ف  اإلا مان : حٗلُٓ ىبٗ  صًت. ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل
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 هخاثج الضعاؾت الخالُت. .0

 قترح:ج املمُت البرنامأه 

 ً:م٨ً ؤن ًد٣٣ّ ل٩ل جا ًج٣ترح ُٞج اإلامُت َظا البرهاججيب٘ ؤَ

ي مباألَضاٝ التي جى ماثٓ عاؾت الخالُت ٢الض ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها: خُض ج٣ض مج حٗلُمبغا ٓسُُم .0

غاى ؾُاخُت. محٗلُ  اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ي َظٍ ألاَضاٝ.  مؤلاظغاءاث التي جىْ اث ٓ السُ ملِ ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها: خُض ج٣ض جٓٗلم .0

 
ً
 اقغاث الؿب٘ؾِ ف  اإلآ الخْ حن ال٠ًٗ ح بْ جتراالتي ْ نل لِا الباخض ٓ ً هخاثج الضعاؾت الخالُت التي جماهُال٢ا

إل ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ب م، ٣ٞض ٢اً زال٫ هدُجت جدلُل الاؾدباهتم ُت ج٣ترح لخىمج مي٘ بغهآ الباخض بٗض الَا

 ؤلاظغاءاث الخالُت:ْ اث ٓ ً زال٫ السُمَظٍ ألاَضاٝ 

بُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض اللغت الػغ  مقغع حػلُت ملمباقغة باألهضاف الػامى( طاث صلت و حخع: املو دم)

  ؾُاخُت:

غاى ؾُاخُت م٣غع حٗلُت إلاملؤلَضاٝ الٗاًيبػ   باقغة من طاث نلت ٓ ؤن ج٩ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ا ًل  :م٨ً ا٢تراخِا جً ألاَضاٝ التي ًْمٔ، ٓ خخبامل

 ُت.مؤلاؾال ْ باصت ألانُلت ف  الش٣اٞت الٗغبُت اإلاْ  مببغاػ ال٣ُ .0

ٓ ًم .0  ا٠٢ التي ًخٗغى لِا الُالب .ٓ اإلاْ ُت ٓمغجبِ بالخُاة الُْما٢ع  ْ ٔ ٓ خخن املج

 صًت .ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجإ الؿُاخت باإلآ ٗاٝع ًٖ ؤهاإلاْ اث ٓمٗلص الُالب باإلاْ ًؼ  . 5

ت ؤ٦بر ٢ضع مٌؿاٖض ٖلى  .1  الترا٦ُب السانت بالؿُاخت.ْ هُلخاث ً اإلامٗٞغ

 :مخػلملخبرة الؿابقت للبجي غلى أؾاؽ امى( و حخع: املو دم)

 ٨ً ا٢تراح الخال :ج، ٖلُّ ً مخٗلجبجي ٖلى ؤؾاؽ السبرة الؿاب٣ت للمٔ ٓ خخن املٓ ًيبػ  ؤن ٩ً

 جاصي بلى زبرة الخ٣ت .ْ خهلت بدُض جغجبِ السبرة الخالُت بالؿاب٣ت معة ٓ ِا بهجغاص حٗلالسبراث اإلا مج٣ضً .0

ال ْ ً زال٫ مالتي ا٦دؿبها ْ ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت  مٗلخلضٔ اإلا - ظضثْ بن  -الؿاب٣ت  مٟاَُجصخُذ اإلا .0  .مؾاثل ؤلٖا

 ز٣اٞت اللٛت الٗغبُت.ْ  مٗاتهججخمطل٪ باؾخٛال٫ الدكابّ بحن ز٣اٞت ْ السبراث الجضًضة للُالب  مج٣ضً .5
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ـ( اؾخسضاو دم)  اصلُت:و اقف الخو أؾالُب خضًشت، صعؽ جدضر غن أخض امل مع: ػغق الخضَع

 انلُت ه  ٧الخال :ٓ ا٠٢ الخٓ ُت اإلاجؤلاظغاءاث لخىْ اث ٓ ٣ًترح الباخض ؤن السُ 

ؿِٓ التر٦حز ٖلى ألاوكُت اللٛ .0
ُ
ؼ  مٍت التي ح  انل.ٓ ِاعة الخمف  حٍٗؼ

 الشجل.ْ ٝ ٓ إػالت خاظؼ السْ  مٗلاإلاْ ػٕع الش٣ت بحن الُالب  .0

 ٣اَٗت الُالب ؤزىاء خضًشّ.مججىب  .5

 ف.الى٣اْ عة ْ داججا٫ للإٞؿاح املْ ب الخل٣حن ٓ الابخٗاص ًٖ ؤؾل .1

ؼ  ما ٌؿِمجُت جِا الجِت الخٗلُجكاع٦ت ف  الغخالث التي جىٓخض الُالب ٖلى اإلا .3  انل.ٓ ِاعة الخمف  حٍٗؼ

ـ( جؼ و دم) ت لهل حؼئُاث املو ص الؼلب بخغظًت عاحػت فو ع: ػغق الخضَع  قغع: ٍع

 ا ًل :مع الخٛظًت الغاظٗت ْ ٣ًترح الباخض لخُٟٗل ص

 خظٝ الاؾخجاباث الساَئت.ْ لصخُدت ؿاٖضة الُالب ٖلى جشبُذ الاؾخجاباث ام .0

 ختى ال جشبذ ؤلاظابت الساَئت.مت الصخُدت بٗض بظابت الُالب ٓمٗلبُٖاء اإلا .0
ً
 باقغة

ؼ الاؾخجاباث الصخُدت لضًّ.ْ ػٕع الش٣ت بىٟـ الُالب  .5  طل٪ بخٍٗؼ

٣ض .1
ُ
 ُْٟتها.ْ طل٪ ختى جاصي ْ لِؿذ ٢بل بظابخّ ْ الخٛظًت الغاظٗت بٗض بظابت الُالب  مج

ـ( و دم)   ق الفغصًت بحن الؼلب:و جغاعي الفغ ع: ػغق الخضَع

 ه  ٧الخال :ْ ي اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها مخٗلم١ الٟغصًت بحن ْ ٘ الٟغ مل م٣ًترح الباخض آلُاث للخٗا

ا .ْ بُت ٓ ج الخاؾمالبراْ غجي الٗغى اإلا مُت لجظب اهدباٍ الُالب ٧اؾخسضاجؾاثل الخٗلُٓ َ٘ الٓ جى .0  ٚحَر

بُت م٦شاع ؤلا .0  ٍاث الُالب .ٓ ؿخمُ٘ جَِٗا بدُض جىاؾب ظٓ جىْ ً ألاوكُت الخضٍع

 بٓ ٝ َٓ ٢ٓ ال مٖضْ ؤزىاء الكغح  مٗلجٕ الخغ٧ي للٓ الخى .5
ً
 اخض .ْ ٩ان جٍال

1.  ِِ ؿ
ُ
 وي .ْ الخٗا مالخٗلْ ألا٢غان  مبدباص٫ السبراث بحن الُالب ٧اؾتراجُجُت حٗلُ مالاؾخٗاهت باؾتراجُجُاث ح

ـ(ع: ػغق الخضو دم)  : اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها محػلو  مِظف الخقنُاث الحضًشت بفاغلُت في حػلُو ج َع

اللٛت الٗغبُت لٛحر  محٗلْ  م٠ُْ الخ٣ىُاث الخضًشت بٟاٖلُت ف  حٗلُٓ لخإظغاءاث ْ اث ٓ ٣ًترح الباخض زُ

 ه : الىا٣َحن بها

ؿاٖضة الُالب ٖلى طل٪ إلاْ ٚغاى الضعاؾت أل  WhatsAppاحـ آب ْ اع  ٦خُب٤ُ جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ اع جاؾدش .0

 ال٨خابت .ْ الخٗبحر الخغ 
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ظِاػ ْ الاهترهذ ْ ب ٓ ؤظِؼة الخاؾْ ضاصَا بالخ٣ىُاث الخضًشت ٧ال٣اٖاث الظ٦ُت مإْ تهُئت ال٣اٖاث الضعاؾُت  .0

 غجي. الٗغى اإلا

بُت للْ ت صمب٢ا .5 ت ٧الىهْ ُٗت جؾاثل ؾْ  مُجٖلى جه محن حؿاٖضَجٗلجعاث جضٍع السغاثِ ْ  ٓملغؾاْ م ٓ بهٍغ

 البُا٢اث.ْ 

بُت للُالب إل٦ؿابهْ ت صمب٢ا .1  ٘ الخ٣ىُاث الخضًشت.مل مِاعاث الخٗام معاث جضٍع

 .مُجٖىض الخه م١ الٟغصًت بُجهْ غاٖاة الٟغ ْمبيُت ٖلى اخخُاظاث الضاعؾحن مهُت ْ ٣غعاث ال٨ترم مُجعة جهْ يغ  .3

 ألغغاض ؾُاخُت:  اللغت مب في حػلحُؼت بالؼالغ البِئت املمحؿدشُت( مع: البِئت الخػلُو دم)

غاى ؾُاخُت لظل٪ ٣ًترح الباخض  مع ف  حٗلْ خُُت بالُالب صللبِئت امل اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ه  ٧الخال :ْ ُت َظا الِضٝ ، جؤلاظغاءاث لخىْ اث ٓ السُ

ا٢٘ ٓ اإلاْ لؿُاخُت السالبت ا٢٘ آ ً اإلامالٗضًض  مظِاث ؾُاخُت جًْْ ضن حن إلاجخٗلجحؿُحر عخالث ؾُاخُت لل .0

ت .  ألازٍغ

ت الُالب بها.مؾُ٘ ٓ جْ ٘ الساع   ججخج٨ش٠ُ ألاوكُت الالنُٟت التي جغجبِ بامل .0  ٗٞغ

 ً َظٍ الغخالث.مص ٓ يكختى ًخد٤٣ الِضٝ اإلا ألاوكُت ٢بل البضء بالغخالث؛ْ ج مالخسُُِ للبرا .5

 اُٖت.جىاؾباث الاظخع اإلآ ٦دً ملِٓ ً خم٘ ججخاملْ ابِ بحن الُالب ْ ٍت الغ ٓ ج٣ .1

  ن:مو خػلاث التي ًدخاج ئليها املمبؼبُػت الخض مػلامل مائمل( مػلع: املو دم)

ٓ خٗلاث التي ًدخاط بلحها اإلامبُبُٗت السض ماؤلاإلا مٗلاإلا ًجب ٖلى  ً زال٫:من ٓ ٩ًطل٪ ْ ن، ج

 ؾُاح .  ْجغاسي ؤ مٗلم ْو الصسهُاث ٦ؿاا٫ الُالب ًٖ ٞىض١ ؤجج٣ْ سخلٟت اع املْ شُل ألاصجج مٗلبظاصة اإلا . 0

ت اإلام  0 ُت ٖجها مًٍ خهُلت ٓ ج٩ْ صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجالؿُاخُت باإلاْ ا٢٘ الترازُت ٓ باإلا مٗلٗٞغ ً خُض مٗٞغ

 ٓ سِا.ْ ٢ِٗا م  جاٍع

ت خاظاتهز٣ُت الهلت إلاْ ٘ الُالب مبىاء ٖال٢ت  .5  .ملِٓ ُْم مٗٞغ

ؿِٓ خل٣ٍترح ْ اظّ الُالب ٓ ك٨الث البُئُت التي ججإ للجالاؾخ . 1
ُ
 ح
ً
 ف  خلِا. مال

 ظُفت ؾُاخُت حُضة:و ى غلى و ع الؼالب( الغغبت في الحصو دم)

بت ف  الخهماجًخطر بإن اَخ ُالب صعاؾت اللٛت الٗغبُت مً مُْٟت ؾُاخُت ظُضة ْ ٫ ٖلى ٓ اث الُالب ف  الٚغ
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غاى ؾُاخُت،   ا ًل  :مٖلُّ ٣ًترح الباخض ْ لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ُت .مؤلاؾال ْ الخ٣الُض السانت بالش٣اٞت الٗغبُت ْ صاث ء ٖلى الٗآحؿلُِ الً .0

 ُاع ....)ْم مُْٗمهُلخاث الؿُاخُت (ٞىض١ م جسخو بالؿُاخت ٧اإلآ هه ْاث ؤجبصعاط ٧ل .0

 يُدُت .ٓ اث جٓمعؾْ م ٓ ً زال٫ ههمصًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجالترازُت باإلاْ الؿُاخُت  مٗالببغاػ اإلا .5

٘ الاؾخٗاهت مخٗا٢بت ٖلى اعيِا الخًاعاث اإلاْ صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجش اإلادايغاث للُالب ًٖ جاٍعمبل٣اء  .1

 غجي.بجِاػ الٗغى اإلا

 قترخاثاملو صُاث و الخ

: الخو أ
 
 صُاث:و ال

صخي ٓ ا ًِٓغ ؤٖالٍ، ًجىا٢كتها ٦مبٗض ْ ) spssج (مً هخاثج الضعاؾت التي ؤِْغتها جدالُل بغهاما ؾب٤ مبىاًء ٖلى 

 ا ًل :جالباخض ب

 لسبراتهْم مخاظاتهْ اٞ٘ الُالب ْ ء صٓاللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها ف  ي مٔ حٗلُٓ دخمبةٖضاص  ماجالاَخ .0
ً
 مغاُٖا

 الؿاب٣ت .

ُت للبزغاء الخهُلت اإلا .0 إل ٖلى الخ٣الُض الٗغبُت ْ بالبدض  مٗلجٗٞغ ا٢٘ الؿُاخُت ٓ باإلا ماؤلاإلاْ ُت مؤلاؾال ْ الَا

 صًت .ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجالترازُت باإلاْ 

ـ الخ٣لُضًت  .5 خْ الابخٗاص ًٖ َغ١ الخضَع ـ التي ج٣جالٖا ١ ْ جغاع  الٟغ ْ ٖلى وكاٍ الُالب  ٓماص ٖلى َغ١ الخضَع

 . مالٟغصًت بُجه

ظِاػ الٗغى ْ ؤلاهترهذ ْ الخاؾب آلال  ْ عة الظ٦ُت ٓ ؾاثل الخ٣ىُت الخضًشت ٧الؿبٓ ضاص ال٣اٖاث الضعاؾُت بما .1

ا .ْ غجي اإلا  ٚحَر

 هُت .ْ ىاهج بل٨ترم مُجالخضًشت ف  جهاع الخ٣ىُاث جاؾدش .3

ب  .1  ٘ الخ٣ىُاث الخضًشت .مل مِاعاث الخٗام ماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها إل٦ؿابه جٓٗلمجضٍع

غاى ؾُاخُت  مخُُت بالُالب لخٗلُاع البِئت املجاؾدش .7 ت الغخالث مً زال٫ ب٢اماللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن أٚل

 . ج٨ش٠ُ ألاوكُت الالنُٟتْ 

ت اإلاْم مـ اخخُاظاتهججلْ ٘ الُالب مٍت الهلت ٓ ج٣ .8  مؤلاؾِاْ زاعط ٢اٖت الضعؽ ْ صازل  ماظِِٓ ٢اث التي جٓ ٗٗٞغ

 ف  خلِا .
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 : امل
 
 قترخاث :زانُا

 جها:م٣ًترح الباخض بظغاء بٌٗ الضعاؾاث 

غاى ؾُاخُت ،  مبظغاء صعاؾاث ف  حٗلُ .0 شل َظٍ مجا٫ بلى َظا امل طل٪ الٞخ٣اعْ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها أٚل

 ً الضعاؾاث .مُٖت ٓ الى

 الخ٣ىُاث الخضًشت . مباؾخسضا مالخٗلُْ الخ٣لُضي  مالخٗلُ مبظغاء صعاؾت ج٣اعن بحن جدهُل الُالب باؾخسضا .0

 . مؤلابضاُٖت لضحهْ ٍت ٓ ِاعاث اللُٛت اإلاجبظغاء صعاؾت جبحن ؤزغ اقترا٥ الُالب باألوكُت الالنُٟت بدى .5

 غاحؼ الػغبُتامل

غاى زانت ف  ْ )، م0108 هجُب (دمحمغان ، ظٟٗغ ، ج ٖدمحمض، جؤخ غاى ما٢٘ اللٛت الٗغبُت أٚل ا: الٗغبُت أٚل الحًز

ٓ ُت ؤهمؾُاخُت بؾال  ، اإلاج
ً
ا، ٧لُت الضعاؾاث الاؾال م ،ُتمل  للضعاؾاث الاؾال ْ غ الضجاجطظا ُت، مالحًز

ا.م  الحًز

 مٍٓ الخ٣ْ  مالخٗلُْ  مي ،اؾتراجُجُاث الخٗلماص ألا٧اصًجٖخالا ْ صة ٓ ان الججاصة يجٌ)،0151ٖعة، (ٓ حرة همٗت ألا مظا

اى.5م،٦خِب ع٢  ، الٍغ

ت جالا٢خهاص (هْ ل الش٣اٞت م)، ج٩ام0108الخاعسي، ِٞض الٗغابي، ( ر ٓ البدْ غ٦ؼ ؤؾباع للضعاؾاث م)، 0151اطط الغٍئ

ال ْ  اى.مؤلٖا  ، الٍغ

ت اإلا ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:م0151صًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجعٍئ
ُ
 /https://vision2030.gov.sa  ، ا

غاى ؾُاخُت ف   م) حٗلُم0105، ػال٩ُا، (مآص ا: جدلُل الخاظاث مالٗغبُت أٚل خضاث صعاؾُت، عؾالت ْ  مُججهْ الحًز

ُت ُت الٗاإلامؤلاؾال  ٗتمؤلاوؿاهُت، الجا ٓمالٗلْ ح  ٓ ٗاٝع المٍت، ٧لُت ٓ عة، ف  الضعاؾاث اللٛٓ يكمعاٍ ٚحر ٓ ص٦خ

ا، ٧جب  ع.ٓ بالاإلآ الحًز

غاى م0100ن ، (ْ آزغ ْ  مان، ببغاَُجؾلُ ، ”غقضًً الؿُاخُحنجاللٛت الٗغبُت لل محٗلُ“ُُْٟت ْ ) ، اللٛت الٗغبُت أٚل

ا.مُت، ُت الٗاإلامٗت ؤلاؾال مف  آؾُا، الٗضص السام الشاوي، الجا مجلت ؤلاؾال م  الحًز

 دمحمٗت ماظؿخحر ، ظامالخ٣ىُت، عؾالت ْ ُْٟت ٓ ٗاَض الؿُاخُت بحن اللٗغبُت ف  اإلا)، اللٛت ام0103ن، نلُدت ، (ْ قغ 

 زًُغ بؿ٨غة ، الجؼاثغ.

ً اإلاجٗخاإلاْ خضاث صعاؾُت للدجاط ْ  مُج) ، جهم0113،(منالر، ٖبض الخلُ حن ف  حٗلٍُغ غاى  مالحًز اللٛت الٗغبُت أٚل

https://vision2030.gov.sa/
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ُت ُت الٗاإلامٗت ؤلاؾال مؤلاوؿاهُت، الجا ٓملالْٗ ح  ٓ ٗاٝع المعة، ٧لُت ٓ يكماظؿخحر ٚحر مزانت، عؾالت 

ا، ٧جب  ع.ٓ بالاإلآ الحًز

ٓ دمض ،الىا٢ت ، جت ،عقضي ؤخجَُٗ  بحن اإلا محٗلُ“)، م0111ٌ/0107ل ، (مص ٧اج
ً
، ”الاؾتراجُجُاثْ ىاهج اللٛت اجهالُا

 .ٓالش٣اٞت، بٌؿِؿ٩ْ  ٓمالٗلْ ُت للتربُت مت ؤلاؾال جىٓعاث اإلآ يكم

غاى ؾُاخُت ف  جغ٦ُا، الُبٗت ألا  محٗلُ)، م0108اخض، ٖل ، (ٓ ٖبضال ل٪ ٖبضهللا بً غ٦ؼ اإلاملى، ْ الٗغبُت أٚل

ؼ لسض ٘. ٓ الخْ ٍ لليكغ ٓ ظْ ت اللٛت الٗغبُت، صاع مٖبضالٍٗؼ  َػ

ذ ظمان ، جٖش غاى زانت للضاعؾحن الىا٣َحن  م٣ترح لخٗلُمج بزغاجي م)، بغهام0105ٗت ، (جحٞر اللٛت الٗغبُت أٚل

٠ ف  يزحن لؤل ٓ بٗبلٛاث ؤزٔغ اإلا غ الكٍغ َغ١ ْ ىاهج اإلا ماظؿخحر ، ٢ؿمالضعاؾُت ، عؾالت  مء اخخُاظاتهَٓػ

ـ ،   هغ.مٗت ال٣اَغة ، مٍت ، ظآ ِٗض الضعاؾاث التربمالخضَع

ُت: خالت اإلآ يْ اث الجظب الؿُاح  ٓم٣م“)، م0107ِضي، (وي ، ٖبض اإلآ وي، ٖبضهللا ، العجلٓ العجل ل٨ت جابُّ الكٖغ

 ).00، (الٗضص50جلض ؤلاوؿاهُت)، امل ٓمٗت الىجاح لؤلبدار (الٗلمت ظاجلم، ”صًتٓ الٗغبُت الؿٗ

ٟج، ؾا  ان، ألاعصن. جي.، ْٖ جضال م، صاع 0ي، ٍمىاهج البدض الٗلم)، 0987ن، (ْ آزغ ْ ي مٍٖغ

صًت ٓ ٗت الؿٗمالٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها: الجا مل٨ت ف  حٗلُجص اإلآ )،ظِم0108، (مخؿً بً ؾالال٣ُٗل ، ٖبضامل

ٓ هُت اهْ ؤلال٨تر ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:ج
ُ
، ا
ً
 طظا

 http://www.al-jazirah.com/2018/20180106/rj3.htm 

غاى زانت ف  ي ماصة حٗلُم٣غع ع إلآ جه“)، م0105، (مٖل ، بؾال  غ جاج، اإلا”لُتْ ء الخجاعب الضٓاللٛت الٗغبُت أٚل

غاى زانت، ؤبدار ْ اللٛت الٗغبُت  مي الغاب٘ ف  حٗلُملالٗا  ٫.ْ ت، الجؼء ألا جد٨مآصابها أٚل

ت م٣ا٫ (م) ، م0101غنض، (ُض، صخُٟت اإلاجغي، ٖبضالخجالٗ ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:م0151اطا حٗجي عٍئ
ُ
  ؟)، ا

https://al-marsd.com/34093.html 

غاى زانت ف  اإلا م)، حٗلُم0108ٗان بً ؾُٗض،(جال٣دُاوي، ظ صًت ججغبت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجاللٛت الٗغبُت أٚل

اى،  - ِٗض الٗغبي للٛت الٗغبُت(ٖغبي) اإلا ؼ الضغ٦ؼ اإلامالٍغ ت اللٛت الٗغبُت، مل  لسضْ ل٪ ٖبضهللا بً ٖبضالٍٗؼ

اى.0ٍ  ، الٍغ

اى،ٓ ال٩ي ، ٖاإلا ضة الٍغ ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:01831، (الٗضص ”الؿُاخت الٗالظُت“ا٫ ٣م)، م0119( ى ،ظٍغ
ُ
 )، ا

www.alriyadh.com/411980  

http://www.al-jazirah.com/2018/20180106/rj3.htm
https://al-marsd.com/34093.html
https://al-marsd.com/34093.html
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 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

اللغت الػغبُت لغحر الناػقحن بها ألغغاض ؾُاخُت في  مقترح لخػلُمج مبغنا، ي و ت صلح البلمل ؾ -أ

ت املوط ـ في الجاو ن زلى مت مقضم)صعاؾت  2131صًت و لنت الػغبُت الؿػمء عٍؤ ػت ماقؼ الخضَع

   ك(و ػت جبمحاو ُت مإلاؾل 
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ؼ الضغ٦ؼ اإلام)، م0109اع ،(جؿخ٣بل الاؾدشمباصعة م ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ: جاججل  للْ ل٪ ٖبضالٍٗؼ
ُ
اى ، ا غاث ، الٍغ

https://futureinvestmentinitiative.com/ar/home 

ت الججلت الاؾدشم ا، (مهاصعة باللٛت الٗغبُت ف  اٍع  ).00)،(الٗضص م0100الحًز

غاى زانت ، مخٗل) ،جدلُل الخاظاث السانت إلام0107ع الكٟاء ، (ٓ ب ، نالر ، ٖبضهللا ، هٓ ذجم ي الٗغبُت أٚل

ت ْ ٖغبُاث ، ص  .،ظا٦غجا 0جلض، امل 1ت ،الٗضصجد٨مٍع

ال اإلا اى، (مغ٦ؼ ؤلٖا ضة الٍغ ت ججمع  بلى ٓ ١ ؤؾبٓ ً ؾمل٨ت ج١ ف  اإلآ ٣ا٫ (ؾُاخت الدؿم)، م0101ي، ظٍغ ٗاث ججاٍع

ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:03571جىاَذ السخاب)، (الٗضص 
ُ
 www.alriyadh.com/547957  )، ا

ـ اللٛت الٗغبُت م0103ُٟض ، صالُا ،(م  لٛحر الىا٣َحن بها صعاؾت ْ )، جضَع
ً
اللٛت الٗغبُت  مٗاَض حٗلُمُضاهُت ف  مُُْٟا

ـ ،٧لُت التربُت ، ظاْ ىاهج اإلا ماظؿخحر، ٢ؿملٛحر الىا٣َحن بها،  آ ك٤، ؾمٗت صمَغ١ الخضَع  ٍع

غاى زانت (صع  م)، حٗلُم0119ت، (ج، هجُمَاق جا٫ الا٢خهاص)، (عؾالت مخسههحن ف  جؽ للْ الٗغبُت أٚل

ا.مُت، ُت الٗاإلامٗت الاؾال ماظؿخحر)، الجام  الحًز

اى.،ٖغبي - هُلخاث الؿُاخُت: بهجلحزي اإلا معجمَـ)، 0151آلازاع ، (ْ ت للؿُاخت مالٗاالُِئت   ، الٍغ

ٍغ ٓ ٕ جُْ كغ مىخجاث الؿُاخُت، اإلاْ ج مت للبرامٌ)، ؤلاصاعة الٗا0155َجي ، (ٓ الترار الْ ت للؿُاخت مالُِئت الٗا

ؾُخِٗغى ٖلى الغابِ:جؾُاخت ألٖا
ُ
  ا٫،  ا

 https://www.scth.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Pages/BusinessTourismProgram.aspx 

، )0110ٌ-0100صًت (ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗججَىُت للٓ ُت الؿُاخت الجٕ جىْ كغ مٌ) ، 0100الُِئت الٗلُا للؿُاخت، (

اى .ماهت الٗامألا   ت، الٍغ

اصة جبً ٖل  الخؿً، ٖ مبغاٌَُ)، الخٟؿحر البؿُِ، الجؼء الٗاقغ، جد٤ُ٣: ب0151اخضي، ؤبي الخؿً ٖل  ، (ٓ ال

اى .ٓ  بً ؾٗدمحم مامٗت ؤلا مي، ظامالبدض الٗل  ص، الٍغ

 

http://www.alriyadh.com/547957
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