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 املًدك

ــ٢ ٚاقــع انــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايت        ــ١و ٚايعاملٝــ١ اكــضصا و ٚٚ ــا٥ل    ٜٗــزف ايثرــو يًٛقــٛف قً كًٝزٜ

ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ. ٚاكزِٜ إ اص َكرتح ٜتنـُٔ وٚيٜٛـا  املعـاٜوو ٚاألٖـزافو ٚاملٛمـٛقا  ايـ        

              اتطًــد رجمٗــا بــاملكضصا  ايزصاعــ١ٝ; َــٔ وجــٌ اقــُِٝ بضْــاَخ ؾعــاٍ يتعًــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١. ٚ  ًــ  قٝٓــ١ ايثرــو   

ٖـزاف  رٕٚ غوٖا َٔ املضاذٌ ايزصاع١ٝ. باإلماؾ١ إىل و 2017/2018يف َكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ 

ــ١   و 2017/2018َٚــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يف املضذًــ١ اإلقزارٜــ١ يًعــاّ ايزصاعــٞ      ٚ ٝكــ١ َــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝ

ــِٝ األعاعــٞ    ــ١ ايتعً ــِ ايز 2018ملضذً ــٞ َعً صاعــا  االجتُاقٝــ١ يًقــؿو: األٍٚ ٚاي ايــو اإلقــزارٜو. باإلمــاؾ١     . ٚريًٝ

جملُٛق١ َٔ اخلربا٤و ٚفاْعٞ ايغٝاعا  ايتع١ًُٝٝو ٚبعض َؤيؿٞ نتد ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١و     

 (.8ٚقزرِٖ )

ًٝـٌ وتـ٣ٛ   ٚااثع  ايثاذ ١ املـٓٗخ ايٛفـؿٞ ايترًًٝـٞ يف ٚمـع اإل ـاص ايٓوـضٟو ٚإقـزار ورٚا  ايثرـوو ٚ         

َكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزارٜـ١ بقـؿٛؾٗا اي ة ـ١و ٚبعـض ايٛ ـا٥ل املضاثطـ١ بٗـا. ٚاطثٝـل اعـتثٝإ          

. ٚمت ٚمع إ ـاص املـٓٗخ املكـرتح; يف مـ٤ٛ َـا      2018َؿتٛح قرب َكابة  َع خربا٤و ٚبعض َؤيؿٞ اًو املكضصا  خةٍ قاّ 

 ١ٝ َٔ ْتا٥خ.وعؿض قٓ٘ ايترًٌٝو ٚاملكابة  ايؾدق
 ايهًُا  املؿتاذ١ٝ: إ اص َكرتحو املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو َكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝو املضذ١ً اإلقزار١ٜ.

 

Proposed Framework for Incorporating Global Citizenship Concepts into Courses 
Social studies in the preparatory stage 

 

Abstract 
 

The purpose of the research is to find out the reality of incorporating the concepts of traditional 
and global citizenship in courses and documents of social studies in the preparatory stage. And to 
provide a proposed framework that includes priorities for standards, objectives and topics requiring 
integration into curricula; in order to design an effective global citizenship education program. The 
research sample in the social studies courses in the preparatory stage 2017/2018, without the other 
stages of study. In addition to the objectives of the curriculum of social studies in the preparatory stage 
for the academic year 2017/2018, and the document of the curriculum of social studies for the stage of 
basic education 2018. The guide of the social studies teacher for grades I and III preparatory. In addition 
to a group of experts, educational policy makers, and some authors of social studies textbooks in the 
preparatory stage, their number (8). 

The researcher followed the analytical descriptive approach in developing the theoretical 
framework, preparing the research tools, analyzing the content of the preparatory studies courses in 
the three grades, and some related documents. The application of an open questionnaire through 
interviews with experts, and some authors of those decisions during 2018. The proposed curriculum 
framework was developed; in the light of the resulting analysis, interviews of the results. 
Keywords: Proposed Framework, Global Citizenship, Social Studies Courses, Preparatory Stage. 
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وؾــضط  هــاٖض٠ ايعٛملــ١ جمُٛقــ١ َــٔ ايتغــابال  قُــا  ــٛد بــ٘ َــٔ املؿاصقــا و ٚايتٓاقنــا و                  

ٚاملعاٜو املظرٚج١و ٚايوٛاٖض املتقار١َو ٚاألخةقٝـا  املعٛقـ١ يًغـةّ االجتُـاقٞ ٚاألَـٔ ايثؾـضٟ.       

راخـٌ ايزٚيـ١   هٗض  اجتاٖا  اهتٌ ايـزٍٚو نُـا هٗـض  ْظقـا  يًؿضقـ١ ٚاالعـتكةي١ٝ بٝٓٗـاو ٚيف        

ايٛاذــز٠ نــشيو. نُــا وفــٝث  بعــض ايــزٍٚ بــايتٛاض: ايؿهــضٟو ٚايغٝاعــٞو ٚاي كــايف بــو ايعاملٝــ١      

ٚايٛ ٓٝــ١و ٚبــو ايعــاّ ٚاخلــالو ٚبــو االْــزَاد َــع ايغــٛم ايعاملٝــ١ يف قُٝــ٘ َٚٛافــؿاا٘و ٚبــو          

احل اخلافـ١  َطايد آُٝتٗا ايشاا١ٝو ٚخقٛفٝا  قُٝٗا اي كاؾ١ٝ ٚاملؤعغ١ٝو ٚبو ايتٓـاؾػ ٚاملقـ  

 ق٢ً ذغاب ايتهاؾٌ االجتُاقٞو ٚايقاحل ايعاّ.

يهــٔ َــا ٜغــتًؿ  االْتثــاٙ وْــ٘ َــع ٖــشٙ ايوــضٚف ايه٦ٝثــ١; وٕ ٚقــٞ اجملتُــع ايعــاملٞ باملتطًثــا              

ــ١و      ــار٤٣ ايعزايـ ــِٝو ٚإرصاى رٚصٙ األعاعـــٞ يف  كٝـــل َثـ ــ١ ايتعًـ اينـــد١ُ املؿضٚمـــ١ قًـــ٢ وْوُـ

ملــٛا ٓو عــٝعِٗو ٚاعًــِٝ ذكــٛم اإلْغــإ ٚااضٜــا  اإلْغــا١ْٝو    ٚاملغــاٚا٠و ٚاهــاؾؤ ايؿــضل بــو ا  

َٚثار٤٣ ااهِو ٚاملٛا ١ٓو ٚاذرتاّ ايتعزر١ٜ: اإل ١ٝٓو ٚاي كاؾ١ٝو ٚايز١ٜٝٓو ٚاالجتُاق١ٝو ٚوُٖٝـ١  

ُٜعز ًًَُرا وعاعًٝا َٔ َةَح ٖشا ايعقض.  ٖشا ايتعًِٝ يف احملاؾو١ ق٢ً ااناص٠ ٚاكزَٗاو 

يف مــ٤ٛ ٖــشٙ املضذًــ١ امزٜــز٠ َــٔ َضاذــٌ اطــٛص ايٓوــاّ ايعــاملٞو َٚــا    -ٞ ايٝــّٛ ؾاالجتــاٙ ايعــامل      

ذزث ؾٝٗا َٔ اػوا  ْٛق١ٝ يف ب١ٝٓ االقتقار ٚايغٝاع١ ٚاجملتُـعو َٚـا جضاـ٘ َعٗـا َـٔ َؾـهة        

ٜٓرــٛ بؾــز٠ فــٛب اجملتُعــا  اإلْغــا١ْٝ      –جزٜــز٠ غــو َغــثٛق١ يف اــاصٜخ اانــاص٠ اإلْغــا١ْٝ      

ايتعزر١ٜو ٚحنٛ اأنٝـز َثـزو اعًـِ ااٝـا٠ املؾـرتن١و ٚايعـٝؿ ًَعـا َـٔ جاْـد           املؿتٛذ١و ٚيف اجتاٙ

 وفراب ايزٜاْا و ٚاي كاؾا و ٚايكَٛٝا  املدتًؿ١.

ــػو )            ــز ا  ايقـــ ــز قثـــ ــٌ: و ـــ ــضٜٔ; َ ـــ ــع بعـــــض املؿهـــ ُٜضجـــ ــؿ 94:  2012ٚ ــ١ رصٜٚـــ                  (; َُْٚٝٛـــ

ةٍ ايعكـز األخـو َـٔ ايكـضٕ ايعؾـضٜٔ ٚبزاٜـ١ ايكـضٕ        ( وعثاب هٗٛص املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ خـ   366:  2016)

 ااارٟ ٚايعؾضٜٔ إىل قزٜز َٔ ايتػوا  ٚايتطٛصا  ايعامل١ٝ; َٔ وُٖٗا:

اصاؿاع رصجـ١ ايـٛقٞ ايعـاملٞو ٚهٗـٛص قـِٝ ايتعزرٜـ١ اي كاؾٝـ١و ٚاظاٜـز االٖتُـاّ بـاجملتُع            (1)

 املزْٞ ايعاملٞ.
عًَٛــا و ايــشٟ ور٣ إىل عــٗٛي١ ايتٛافــٌ  ايُٓــٛ املتظاٜــز يف فــٓاق١ االاقــاال و ٚاكٓٝــ١ امل  (2)

 ٚايتؿاِٖ بو خمتًـ اي كاؾا .
ًَا يًتكٓٝـا  امزٜـز٠و ٚإقثايعـا قًـ٢ اي كاؾـا         (3) بضٚط جٌٝ جزٜز َٔ ايؾثاب ون ض اعـتدزا

ًعا َــع ايكنــاٜا ايعاملٝــ١و ٚا ةًقــا قًــ٢ املغــتحزا  ايزٚيٝــ١و            ايؾــثاب١ٝ املعافــض٠ ٚاٛافــ

ًَا اقو ايثؾض١ٜ.  ٚاٖتُا
 : ايغٝاع١ٝو ٚاالجتُاق١ٝو ٚاالقتقار١ٜو ٚاي كاؾ١ٝ اي  فاذث  ايعٛمل١.ايتػوا  (4)
 َا ٜغٛر ايعامل َٔ امطضابا  يف ايعةقا  بو ايزٍٚو ٚاجملتُعا . (5)

اؾـــو إىل ْظقـــ١ اضَـــٞ إىل ايترـــضص َـــٔ ااـــزٚر   –بقـــؿ١ قاَـــ١  –ٚاملٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ 

  ٚ وقنـابٖا وؾــضار ايثؾــض عًٝعــا;  ايكَٛٝـ١و ٚاقتثــاص اإلْغــا١ْٝ وعـض٠ ٚاذــز٠ ٚ ٓٗــا ايعــاملو 

 رٕٚ اقتثاص الختةؾااِٗ يف ايًػ١و وٚ امٓػو وٚ ايٛ ٔ.

ٟ  -( وٕ املٛا ٓــ١ 5: 2008ٜٚؤنــز نُــاٍ )ٝــد )   ــ١   -اؿَٗٛٗــا ايتكًٝــز قةقــ١ اجتُاقٝ

قا١ْْٝٛ اكّٛ بو ايؿضر ٚايزٚي١و ٚيف ٖشٙ ايعةق١ ٜكـزّ املـٛا ٔ ايـٛال٤و ٚاالْتُـا٤و ٚاذـرتاّ قـٛاْو       

ــشا ايـــ  ــٌ      ٖـ ــ١ قًـــ٢ نـ ــ١ األَـــٔ ٚااُاٜـ ــزّ ايزٚيـ ــزٙ .. ٚاكـ ــ٘ ٚاكايٝـ ــ٘ ٚقارااـ ــظاّ بكُٝـ ٛ ٔو ٚااليتـ

املغتٜٛا : ايغٝاع١ٝو ٚاالقتقار١ٜو ٚاالجتُاق١ٝو ٚوِٖ َـا يٝـظ ٖـشٙ ايعةقـ١ املغـاٚا٠ ايتاَـ١ وَـاّ        

 ايكإْٛ.

ــ١ )    ــزٍٚ ايعضبٝــ ــهٛ اإلقًُٝــــٞ يًرتبٝــــ١ يف ايــ ( وٕ 7:  2014يف ذــــو وٚمــــح َهتــــد ايْٝٛغــ

ؿا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ قـز آٛقـ و ٚاختًؿـ  املكاصبـا ; إس إٕ ٖـشا ايتعضٜــ ال ٜـظاٍ قٝـز ايتثًـٛصو          اعضٜ
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ٚآٛق  اعضٜؿا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ َـٔ اَٛا ٓـ١ َـا ٚصا٤ ااـزٚر امػضاؾٝـ١ وٚ ايزٚيـ١ األَـ١او إىل          

اؿــاه قًــ٢   اايهْٛٝــ١ا وٚ ااملٛا ٓــ١ ايهٛنثٝــ١ا ايــ  اضنــظ قًــ٢ َغــؤٚي١ٝ اجملتُــع ايعــاملٞ يف ا        

نٛند األصض. يهٔ ٖشا ايتٓٛع يف ايتعضٜؿا  ال ٜؤ ض يف نٕٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ   ٌ ذـػ اْتُـا٤   

ًٝا يًتنأَ َع آخضٜٔ يف ٖشا ايهٕٛ ملعام١ َؾانً٘ ايثاصط٠و ٖٚـٞ بـشيو ال   ـٌ     يإلْغا١ْٝو ٚعع

ــاص ْؿـــػ      ــ١ ايعاملٝـــ١ ن  ـ ــّٛ املٛا ٓـ ــض إىل َؿٗـ ــ١ قاْْٛٝـــ١. ٚيهـــٔ ايٓوـ ــٌ  اجت –ذايـ ــاقٞ يًعُـ ُـ

ًٝا; خلًل قامل وؾنٌ. ٖٚٛ ٜكّٛ ق٢ً قِٝ ن١ْٝٛ; َ ٌ: ذكـٛم اإلْغـإو    امُاقٞ ٜٛيز ذضانعا َزْ

 ٚايزيكضا ١ٝو ٚايعزاي١و ٚقزّ ايتُٝٝظو ٚايتٓٛعو ٚاالعتزا١َ.

َٚـٔ املٗـِ اإلؽـاص٠ يف ٖـشا اخلقـٛل إىل وٕ ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اٗـزف إىل  هـو                     

ِِّ اإلعـٗاّ        املتعً ُو االخنضاط بٓؾا ا  و١ًٝ ٚقامل١ٝ; ملٛاجٗـ١ املعنـة  ايعاملٝـ١و ٚذًـٗا َٚـٔ  ـ

ًَاو ٚاغــاوعاو ٚاعــتزا١َ. ٖٚــٞ اضبٝــ١    بقـٛص٠ اعــتثاق١ٝ يف جعــٌ ايعــامل ون ــض قزايــ١و ٚوًَٓــاو ٚعــة

 ًٜٛٝـــ١  ـــٓح املـــتعًُو ايؿضفـــ١ ٚايهؿاٜـــا  يترقـــٌٝ ذكـــٛقِٗ ٚايكٝـــاّ بٛاجثـــااِٗ َـــٔ وجـــٌ   

كثٌ ٚقــامل وؾنــٌ. نُــا اغــتٓز ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ إىل قًُٝــا  اضبٜٛــ١  ًٜٛٝــ١   َغــت

وخض٣; َ ٌ: ايرتب١ٝ ق٢ً ذكٛم اإلْغإو ايرتب١ٝ ق٢ً ايت١ُٝٓ املغتزا١َو ايرتب١ٝ ق٢ً ايتؿاِٖ بو 

 اي كاؾا  ٚايكَٛٝا و ٚايرتب١ٝ ق٢ً ايغةّ.

( قًـــ٢ وُٖٝـــ١ اعًـــِٝ املٛا ٓـــ١  84-82; 48-47:  1995نُـــا ًٜـــح اكضٜـــض جـــاى رًٜـــٛص ٚآخـــضٕٚ )           

ٚايتنأَ ايعاملٝوو ايشٟ ٜؿرتض جتاٚط ْظق١ االْػةم ق٢ً ايشا  ايٛ ١ٝٓو يقاحل ؾِٗ اي كاؾا  

  ٔ                   األخـــض٣و ٚاذـــرتاّ االختةؾـــا  اي كاؾٝـــ١ ٚاانـــاص١ٜ. َٚغـــؤٚي١ٝ ايرتبٝـــ١ يف ٖـــشا ايقـــزر اهُـــ

٘ -ٚصٙ ايتاصرنٝــ١ ٚاي كاؾــا و ٚاعًُٝــ٘   يف آُٝــ١ ٚقــٞ ايؿــضر  ــش   ــ و اذــرتاّ  كاؾــا   -يف ايٛقــ  ساا

يهٔ وٕ ٜغاقز يف اعظٜظ اهلٜٛـ١ ايٛ ٓٝـ١و    -ق٢ً عثٌٝ امل اٍ  -ااناصا  األخض٣. َٚكضص ايتاصٜخ 

ٚإ اص٠ املؾاقض ايٛ ١ٝٓو يف ايٛق  ْؿغ٘ ايشٟ دنعٌ ايطةب ٜزصنٕٛ وٕ يًؾـعٛب األخـض٣ ااصرنعـا    

ًٜـــا طاخـــًضا بـــا يعرب ٚايـــزصٚؼ املؿٝـــز٠. إٕ َعضؾـــ١ اي كاؾـــا  األخـــض٣ ٚرصاعـــتٗا ٜؤرٜـــإ إىل إرصاى  ض

َـــظرٚد; إرصاى املـــض٤ خقٛفـــ١ٝ  كاؾتـــ٘ ايشااٝـــ١و ٚإرصاى ٚجـــٛر اـــضاث َؾـــرتى يًثؾـــض١ٜ ععـــا٤.  

ــا يً كاؾــا و ٚايكــِٝ ايضٚذٝــ١       -بٗــشا املعٓــ٢ -ٚاملٓــاٖخ  ًَ اغــاقز يف بٓــا٤ قــامل ون ــض انــآًَاو ٚاذرتا

 صا .ملدتًـ اانا

ٚق٢ً و١ٜ ذاٍو ؾ ْ٘ ٜتنح َـٔ َضاجعـ١ بعـض ايزصاعـا  ايـ  قٓٝـ  بترًٝـٌ َنـُٕٛ ايهتـد                  

ايزصاعـــ١ٝ يف املضاذـــٌ ايزصاعـــ١ٝ املدتًؿـــ١ يف َقـــض يف مـــ٤ٛ َـــز٣ انـــُٝٓٗا َؿَٗٛـــا  املٛا ٓـــ١:   

; صجــا٤ و ــز قٝــزو    2002; َقــطؿ٢ ناَــٌ ايغــٝزو    2004ايتكًٝزٜــ١و ٚايعاملٝــ١ )و ــز ٜٛعـــ عــعزو    

    ( 2017; ؽــثٌ بــزصإو  2009; ذغــو قثــز ايثاعـ و   2008غـاّ ايــزٜٔ وبــٛ اهلـز٣و فــةح وُــز ععـ١و    ذ

 َا ًٜٞ:

     اوٗض رصاع١ ق١ًُٝ رَخ َؿَٗٛا  ٚايكناٜا سا  ايق١ً بايرتب١ٝ املز١ْٝ راخـٌ املكـضصا

ايزصاعــ١ٝو وٕ ٖــشا ايــزَخ مت قــٔ  ضٜــل ْ ــض َؿَٗٛــا  يف  ٓاٜــا املٛمــٛقا  ايزصاعــ١ٝ         

ــا األقـــضب إىل      ايكا٥ُـــ ــضرا  َـــٔ ْاذٝـــ١و َٚـــٔ ذٝـــو اٛطٜعٗـ ــا َـــٔ ذٝـــو املؿـ ١و ٚاؿهٝهٗـ

ال ذنكــــل  اعــــو ايثٓٝــــ١  -ٚبايتأنٝــــز –ايعؾــــٛا١ٝ٥ َــــٔ ْاذٝــــ١ وخــــض٣. ٖــــشا األَــــض 

 املعًَٛاا١ٝو ٚاي كاؾ١ٝ املكز١َ راخٌ ايٓقٛل ايتع١ًُٝٝ.
         القتقــار١ٜ  اوٗــض رصاعــ١ املكــضصا  املدتًؿــ١ اٖتُــاّ املعٓــٝو بــ بضاط ذكــٛم املــٛا ٓو ا

 ٚاالجتُاق١ٝ ون ض َٔ االٖتُاّ ب بضاط ااكٛم ايغٝاع١ٝ راخٌ ايٓقٛل ايتع١ًُٝٝ.
     ـز وٕ ةــ١ إاــاح يف املكـضصا  ايزصاعــ١ٝ قًــ٢ ٚاجثـا  املــٛا ٔ رٕٚ ذكٛقــ٘ )ايغٝاعــ١ٝ(

ــ١ٝو ٚاي كاؾٝــــ١و        ــض سا  ااغاعــــ١ٝ: ايغٝاعــ ــض ايعٓافــ ــىع غٝــــاب بعــ ُٜةذغــ ــشا (و ٚ بايــ

ايٓكابا  ٚاالْنُاّ إيٝٗـاو ٚذـل احملاؾوـ١ قًـ٢ نضاَـ١ ايطؿـٌ       ٚايكا١ْْٝٛ; َ ٌ: اهٜٛٔ 

إسا وخطــأو ٚقــإْٛ األذــٛاٍ ايؾدقــ١ٝو ٚذــل امٓغــ١ٝ ٚاػٝوٖــا. ٜٚعهــػ األَــض َٛقؿعــا    

ًٜا إطا٤ ؾهض٠ ذكٛم اإلْغإ ٚاملٛا ١ٓ.  اكًٝز
   .ٚيكز اعتٓز خمططٛ املٓاٖخ إىل املعًِ قرب إقزار وري١ إصؽار١ٜ يته١ًُ امل١ُٗ املٓكٛفـ١

يهــِٓٗ يف سيــو قــز صآٖــٛا قًــ٢  كاؾــا  َٚؿَٗٛــا  ٚاجتاٖــا  خؿٝــ١ ٚغــو َعًٓــ١و اــأاٞ   
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ُٜزصَّْب  ُٜعغّزو وٚ  قًـ٢ اـزصٜػ    –يف األفٌ  –ق٢ً ٖاَؿ امٗز ايتزصٜغٞ يًُعًِ ايشٟ مل 

 ايرتب١ٝ املز١ْٝ. ٚقز  نٞ وقُاي٘ يف قهػ االجتاٙ املضغٛب ؾٝ٘و ْٚكٝن٘.
 ٚ وتٜٛااٗا قزر نثو َٔ قِٝ املٛا ١ٓ; َ ـٌ: ايعزايـ١   ازْٞ يف َضاقا٠ وٖزاف املٓاٖخو- 

ااؿـاه قًـ٢ ايث٦ٝـ١و     -ايتعـاٜؿ َـع ارخـض     -املغـؤٚي١ٝ االجتُاقٝـ١    -االْتُـا٤   -املغاٚا٠ 

اذـرتاّ   -ااضٜـ١   -ايتغـاَح   -املؾـاصن١   - ْثـش ايعٓــو ٚايتطـضف    -ٚاضؽٝز اعـتدزاَٗا  

 اّ ايكإْٛ.اذرت -َضاقا٠ ايٛذز٠ ايٛ ١ٝٓ  -املًه١ٝ ايعا١َ 
ــثوٚ         ــ١ بــ ــزٍٚ ايعضبٝــ ــٞ يًرتبٝــــ١ يف ايــ ــهٛ اإلقًُٝــ ــا َهتــــد ايْٝٛغــ ــاّ بٗــ ــ١ قــ                       ٚيف رصاعــ

( ذــٍٛ ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف ايــزٍٚ ايعضبٝــ١ صفــز  ايزصاعــ١ وٕ ايهتــد       19 - 18:  2014)

ايؿقــٌ املتعًــل  كــٛم     املقــض١ٜ اهــّضؼ قــزًصا نــثًوا َــٔ ايعٓاٜــ١  كــٛم اإلْغــإ. ؾٝدقــك        

ٚبعـز اكزيـ٘ يإلقـةٕ     -ق٢ً عثٌٝ امل اٍ  -اإلْغإ يف نتاب ايرتب١ٝ ايٛ ١ٝٓ يًقـ اي اْٞ قؾض 

ًٝـا باملٛاؾكـ١ قًـ٢ ٖـشا اإلقــةٕو ٚوٕ             ايعـاملٞ اكـٛم اإلْغـإو دنـارٍ بـإٔ ايـزٍٚ يٝغــ  ًَظَـ١ قاْْٛ

ٛم اإلْغــإ اتُتــع بــٛطٕ قــاْْٛٞ  املٛا ٝــل: ايزٚيٝــ١و ٚاإلقًُٝٝــ١و ٚايٛ ٓٝــ١ األخــض٣ اخلافــ١  كــ  

ونــرب. ٜٚــزاؾع ايــٓك قــٔ اخلقٛفــ١ٝ اي كاؾٝــ١ ٚايغٝاعــ١ٝ يًــزٍٚو  ــِ ٜغــٛم اًــو اخلقــا٥ك      

ُٜغَّـً  اينـ٤ٛ قًـ٢ املٝ ـام         نُربص يكضاص ايزٚي١ بعزّ آؿٝش عٝع َٛار اإلقـةٕ ايعـاملٞ بتـزقٝل. ٚ

ّو ٚايزٜاْا  ايض٥ٝغ١ األخـض٣و  بٛفؿ٘ ٚ ٝك١ اًيب َثار٤٣ اإلعة 2005ايعضبٞ اكٛم اإلْغإ يعاّ 

 ٚاؤنز اإليإ بٛذز٠ ايٛ ٔ ايعضبٞ.

ٚبٓا٤ً ق٢ً َا اكزّ )ز وٕ املكضصا  املقض١ٜ يف املضاذٌ ايزصاع١ٝ املدتًؿ١  اجـ١ نـثو٠             

إىل َضاجع١; يًٛقٛف ق٢ً َـز٣ َعامتٗـا ملؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١و ٚايعاملٝـ١و ٚايٛقـٛف قًـ٢         

ــًث١ ي ــ١     وصض فـ ــ١ ايعاملٝـ ــا  املٛا ٓـ ــز يتنـــُو َؿَٗٛـ ــرتح جزٜـ ــاص َكـ ــضح إ ـ ــد   -طـ ــ١ بهتـ خافـ

يهــٔ ٚمــع   - ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١ املعٓٝــ١ األٚىل بتًــو ايكــِٝو َٚعامتٗــا    

ٚ ا٥ل املٓٗخو ٚايهتـد املكـضص٠ يف مـ٥ٛ٘. َٚـٔ ٖٓـا جـا٤  ؾهـض٠ ايثرـو ااـايٞ يف واٚيـ١ حملانـا٠            

و ٚ كٝــل اْتُــا٤ ايؿــضر Global citizenshipبغــضق١ حنــٛ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ايعــامل ايــشٟ ٜــضنض 

 يإلْغا١ْٝ; بزيعا َٔ ايٛقٛف قٓز ااز احملًٞو وٚ اإلقًُٝٞ يًُٛا ١ٓ.

 يهٔ ايتعثو قٔ َؾه١ً ايثرو ااايٞ يف ايغؤاٍ ايض٥ٝػ ايتايٞ:       

يعاملٝــ١ يف َكــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١   َــا اإل ــاص املكــرتح يتنــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ا   

 باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟

 ٜٚتؿضع قٔ ٖشا ايغؤاٍ األع١ً٦ ايثر ١ٝ ارا١ٝ:

َا ٚاقع انُو َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١      .1

 ؟باملضذ١ً اإلقزار١ٜ

ٛ ــا٥ل ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ َـا ٚاقــع انــُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜــ١و ٚايعاملٝـ١ ب    .2

 باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟

َا اإل اص املكـرتح انـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف َكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١          .3

 باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟

 ٖزف ايثرو إىل:

ايٛقـٛف قًـ٢ ٚاقـع انـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١و ٚايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعــا            .1

 اق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.االجتُ

ايتعــّضف قًــ٢ َــز٣ انــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜــ١و ٚايعاملٝــ١ بٛ ــا٥ل ايزصاعــا        .2

 االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.
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اكزِٜ إ اص َكرتح ٜتنُٔ وٚيٜٛا  املعاٜوو ٚاألٖزافو ٚاملٛمٛقا  ايـ  اتطًـد رجمٗـا     .3

يتعًـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف مـ٤ٛ َـا      باملكضصا  ايزصاع١ٝ; َٔ وجـٌ اقـُِٝ بضْـاَخ ؾعـاٍ     

ــ١       ــ١ باملضذًـ ــا  االجتُاقٝـ ــضصا  ايزصاعـ ــزصٚؼ يف َكـ ــٛقا  ايـ ــض َٛمـ ــ٘ ذقـ ــؿض قٓـ وعـ

اإلقزارٜــ١و ٚايٛ ـــا٥ل ايتعًُٝٝــ١ ايضصٝـــ١و ٚاقــٓٝؿٗاو ٚاكُٝٝٗـــا; َــٔ ذٝـــو: اصاثا ٗـــا     

ًـ         ٢ اؿَٗٛٞ املٛا ١ٓ: ايتكًٝز١ٜو ٚايعاملٝـ١و بكقـز اـٛؾو َـا ذنتاجـ٘ بضْـاَخ ايرتبٝـ١ ق

                املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ َــٔ عٝاعــا  َٚعًَٛــا  ذــٍٛ وْغــد  ضٜــل يتدطــٝ  ٖــشا ايربْــاَخ      

 يف املضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚآوُٝ٘و ٚآؿٝشٙ.

 اتُ ٌ و١ُٖٝ ايثرو ؾُٝا ٢ًٜ:

ُٜعــز ايثرــو اعــتحاب١ع يًتٛجٗــا  ايعاملٝــ١و يف ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ نُراٚيــ١     .1

ْتُا٤ ايؿضر يإلْغا١ْٝ ععا٤; بػض ايٓوض قـٔ ااـزٚر: امػضاؾٝـ١و ٚاي كاؾٝـ١و     يت١ُٝٓ ا

 ٚاالجتُاق١ٝ.

قــز ي ــٌ ٖــشا ايثرــو إمــاؾ١ قًُٝــ١ جزٜــز٠ اًؿــ  اْتثــاٙ ايكــا٥ُو قًــ٢ وَــض َكــضصا         .2

ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ يٛاقع رَخ َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و َٚـز٣     

   ٚايٛ ا٥ل يتًو املؿَٗٛا .وانا٠ اًو املكضصا

ُٜتٛقع وٕ  .3 اكزِٜ رصاع١ ْوض١ٜ اؿق١ًٝٝ ذٍٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚاإل اص املكرتح يًُكضصو 

ــ١و       ــ١ اإلقزارٜـ ــ١ باملضذًـ ــا  االجتُاقٝـ ــضصا  ايزصاعـ ــٝ  َكـ ــ٢ اطـ ــا٥ُو قًـ ــز ايكـ اؿٝـ

 ٚاطٜٛضٖا ؾ٢ م٤ٛ َؿَٗٛا  ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.

َٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١        اقرتاح إ اص يزَخ َؿٗ .4

 اةَٝش املضذ١ً اإلقزار١ٜ. يز٣االْتُا٤ اإلْغاْٞ  ا١ُٝٓاإلقزار١ٜ يهٔ وٕ ٜغِٗ ؾ٢ 

ٜؤٌَ وٕ ا و ْتا٥خ ايثرو ااايٞ اٖتُـاّ ايثـاذ و يزصاعـ١ إَهاْٝـ١ انـُو َؿَٗٛـا         .5

ٚذتـــ٢ املضذًـــ١    –اي اْٜٛـــ١   –البتزا٥ٝـــ١  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ اضاذـــٌ رصاعـــ١ٝ وخـــض٣ )ا    

 اماَع١ٝ(.

   ً  ذزٚر ايثرو ؾ٢:

  

   رٕٚ غوٖــا َــٔ  2017/2018َكــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١

 املضاذٌ ايزصاع١ٝ.
 ــٞ    و ــاّ ايزصاعـ ــ١ يًعـ ــا  االجتُاقٝـــ١ يف املضذًـــ١ اإلقزارٜـ ــٓٗخ ايزصاعـ ٖـــزاف َـ

2017/2018. 
 ٚ ٞ2018 ٝك١ َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ ملضذ١ً ايتعًِٝ األعاع. 
          ْوًضا يعزّ ااقـٍٛ قًـ٢ ريٝـٌ َعًـِ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ اخلـال بايقــ

   ٟ  وهـٛاٖض  ثٝعٝـ١   ا اي اْٞ اإلقزارٟ; عٝهتؿ٢ بـزيًٝٞ ايقـؿو: األٍٚ اإلقـزار

ٜ   ا او ٚاي ايو اإلقزار١ٜ2008/2009ٟ ٚذناص٠ َقض خ َقـض  جػضاؾٝـ١ ايعـامل ٚاـاص

 ا  اازٜوو ايقـ اي ايو اإلقزارٟو ب.  
   جمُٛقــ١ َــٔ اخلــربا٤و ٚفــاْعٞ ايغٝاعــا  ايتعًُٝٝــ١و ٚبعــض َــؤيؿٞ نتــد

 (.4( )ًَرل 8ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚقزرِٖ )
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  : 
 يترًًٝٞ يف:بايٓغث١ ملٓٗخ ايثرو: يإلجاب١ قٔ وع١ً٦ ايثروو اعُتدزّ املٓٗخ ايٛفؿٞ ا

 ٚمع اإل اص ايٓوضٟ يًثرو ذٍٛ إ اص املٓٗخو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ. (1

  زٜز قا١ُ٥ َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚوبعارٖا. (2

 ًٝـــٌ وتـــ٣ٛ َكــــضصا  ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١ باملضذًــــ١ اإلقزارٜـــ١ بقــــؿٛؾٗا       (3

 اي ة ١و ٚبعض ايٛ ا٥ل املضاثط١ بٗا.

َـع خـربا٤و ٚبعـض َـؤيؿٞ اًـو املكـضصا  خـةٍ        اطثٝل اعتثٝإ َؿتٛح قرب َكابة   (4

 .2018قاّ 

ٚمع إ اص املٓٗخ املكرتح; يف م٤ٛ َـا وعـؿض قٓـ٘ ايترًٝـٌو ٚاملكـابة  ايؾدقـ١ٝ َـٔ         (5

 ْتا٥خ.

 :ًٜٞ ؾُٝا ايثروو هلشا ايض٥ٝغ١ يًُقطًرا  اإلجضا١ٝ٥ ايتعضٜؿا    ً 

 ٛب انُٝٓٗا اكضصا  ايزصاعا  االجتُاقٝـ١  : اجمُٛق١ َٔ املؿَٗٛا  املطًاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ

باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١; بٗــزف آُٝــ١ اْتُــا٤ ايطــةب يعــامل ون ــض قــزيعاو ٚاغــاوعاو ٚاعــتزا١َعو   

ٚإْغــا١ْٝع; بٗــزف بٓــا٤ قــزصااِٗ قًــ٢ املؾــاصن١ يف ذــٌ ايكنــاٜا ايعاملٝــ١و ٚايتعــإٚ ايــزٚيٞو      

ٓـ ٚايتطضفو ٚايترـضى حنـٛ ٚذـز٠    ٚ ٌُ املغؤٚي١ٝ; َٔ وجٌ  غو ٖشا ايعاملو ْٚثش ايع

 اإلْغا١ْٝ ايكا١ُ٥ ق٢ً ايعزٍ ٚاإلْقاف بو ايؾعٛب ٚاي كاؾا و ٚايزٜاْا  املدتًؿ١ا.    

  :ــٓٗخ اريٝــٌ ي ــٌ اخلطــٛط ايض٥ٝغــ١ يتنــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اــٓٗخ       إ ــاص امل

مـ٤ٛ  ًٝـٌ    يف -ايزصاعا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١و ٜٚتنـُٔ ٚمـع صبٜـ١ يًُـٓٗخ        

ــخ     -االذتٝاجـــا  ــا رَـ ــ١ ايـــ  يهـــٔ َـــٔ خةهلـ ــٛقا  احملٛصٜـ ــضاا٘و ٚاملٛمـ ــاٜوٙ َٚؤؽـ و َٚعـ

َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚايكــِٝ املتنــ١ُٓ بٗــاو َــع َضاقــا٠ املــز٣ ٚايتتــابع يف ٚمــع سيــو    

اإل اص; بٗزف اكزيٗا خلربا٤ ٚفاْعٞ َٓاٖخ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ يف املضذًـ١ اإلقزارٜـ١و     

يكـا٥ُو قًٝٗـا نُٛجـ٘ إلقـزار ٚ ٝكـ١ َـٓٗخ اتنـُٔ ٖـشٙ ايكـِٝو َٚـا قـز ٜٓـتخ قٓٗـا َــٔ              ٚا

 نتد رصاع١ٝ يتًو املضذ١ًا.    

 :ايتاي١ٝااثع  ايثاذ ١ اخلطٛا   ايثروو ع١ً٦و قٔ يإلجاب١

 يًثرو ايٓوضٟ اإل اصبٓا٤ : اوٚيع. 
 ًٝ  إجضا٤ا  ايثروو ٚمشً :: ا اْ

 إقزار ورٚا  ايثرو. -

 ثٝل ورٚا  ايثروو ٚ ًٌٝ احملت٣ٛ.اط -

 اطثٝل االعتثٝإ; َٔ خةٍ املكابة  ايؾدق١ٝ. -

 ْتا٥خ ايثرـوو ٚاؿغـوٖاو ٚاكـزِٜ إ ـاص َكـرتح يتنـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١         :  ايً ا

 ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.
 َٚكرتذاا٘ ايثروو اٛفٝا : صابًعا. 
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 :ايتؿقٌٝ َٔ بؾ٤٢ االجضا٤ا  ٖشٙ ٚفـ ًٜٞ ُٝاٚؾ

ًٝا ملـتػوا  ايثرـو األعاعـ١ٝو ٚايـ             ٜتٓاٍٚ ايكغـِ األٍٚ َـٔ ايثرـو ااـايٞ ؽـضًذا اؿقـًٝ

و ٚاملـــتػو ارخـــض: ٖٚـــٛ Curriculum Framework  ًـــ  يف املـــتػو األٍٚ ايـــض٥ٝػ: إ ـــاص املـــٓٗخ  

 . ٚؾُٝا ًٜٞ قضض َؿقٌ هلُا.١Global Citizenship املٛا ١ٓ ايعاملٝ

Curriculum Framework
ُٜعــز  Curriculum Framework وٕ إ ــاص املــٓٗخ  Karl Glenn(1992: 5-6) وٚمــح نــاصٍ جًــو      

اخلطـــ٠ٛ األعاعـــ١ٝ َـــٔ خطـــٛا  اطـــٜٛض املـــٓٗخو ٚقـــز بـــزو يف ايٛالٜـــا  املترـــز٠ األَضٜهٝـــ١ وٚاخـــض  

صغــِ ٚجــٛرٙ  –ْٝٓٝــا  ٖــشا املقــطًح ٜغــطع بؾــهٌ نــثو يف صــا٤ فــٓاق١ املٓــاٖخ ايزصاعــ١ٝ   اي ُا

ــ١     -قثًـــــٗا بؿـــــرت٠ نـــــثو٠   ــاص ملٓـــــاٖخ ٚ ٓٝـــ ــٛ ٚمـــــع إ ـــ ــاٙ ٜغـــــع٢ يًترـــــضى حنـــ                             و  ـــــ  اجتـــ

National curriculum framework        ذٝـو وفـزص ٚطٜـض ايتعًـِٝ ٚيٝـاّ بٝٓٝـ ;  William Bennett 

     ٕ                            اكضٜــضٜٔ ٜكــزَإ نيــٛسجو يًُــزاصؼ اي اْٜٛــ١ ايٛ ٓٝــ١و ُقضؾــا باعــِ آَــاٖخ جــُٝػ َارٜغــٛ

James   Madison"  و ٚفـــاص  وٚىل ايُٓـــاسد حنـــٛ إ ــاص َـــٔ املٓـــاٖخ ايزصاعـــ١ٝ ايٛ ٓٝـــ١; ؾٓوـــًضا

         ُ ٓـاٖخ ي ـٌ اخلطـ١    يةَضنظ١ٜ اي  اتغـِ بٗـا ايٛالٜـا  املترـز٠; ؾكـز عـع  يٛمـع إ ـاص قـاّ يً

ايعا١َ اي  البز وٕ اًتظّ بٗا نٌ ايٛالٜا  األَضٜه١ٝ يف ٚمـع ٚ ٝكـ١ املـٓٗخ )ايـ  اٛمـح قٓافـض       

 املٓٗخ بايتؿقٌٝ(و ٚفٛيعا يًهتد املزصع١ٝ املكضص٠ يف املزاصؼ.

وٕ ايرتبــٜٛو  Nola Faye Newsome(1997 : 18) ٚقــز ونــز  ْــٛال ؾــاٟ ْٝٛعــّٛ             

املٓــاٖخ جــظ٤ ال ٜتحــظو َــٔ قًُٝــ١ اإلفــةح املٓٗحــٞ املــٓوِو ٜٚقــثح رٚص ٖــشٙ        ٜؤنــزٕٚ وٕ وع ــض 

ًُـا              ُٜعـز اإل ـاص ريًٝعـا ٚامـًراو َٚٓو األع ض ؾاقًعـا قـرب  زٜـز األٖـزافو ٚايٓتـا٥خ املتٛقعـ١و ٚبايتـايٞ 

ًُا جًٝزا يٛمع ٚ ٝك١ املٓٗخ.    آوٝ

َؤنــًزا وٕ إفــةذا  املٓــاٖخ   Anil Sadgopal (2005 : 31)ٚرقُــ٘ وْٝــٌ عــارجٛباٍ             

Curricular reforms   ال يهــٔ ؾقــًٗا قــٔ اإلفــةذا  اهلٝهًٝــ١ نــأع ض يًُٓــاٖخ املؾــرتن١ بــو

ــزٕٚ قــد٤        ــزو اعُــِٝ اايــتعًِ ب ــا ملث  Learning Withoutٚالٜــا  وٚ واؾوــا  خمتًؿــ١;  كٝكع

Burden.ا ق٢ً ْطام ٚاعع 

ؽـهًعا اطٝطًٝـا ٚمـر  َـٔ      Leslie J. Harris (2013 : 9)ٚقـز ٚمـع  يٝظيـٞ ٖـاصٜػ             

خةيــ٘ َٛقــع إ ــاص املــٓٗخ يف قًُٝــ١ فــٓاق١ املٓــاٖخو ٚاطٜٛضٖــا بايٓغــث١ ملهْٛــا  املــٓٗخ األخــض٣و       

 ٚايعةق١ بٝٓٗاو ٜٛمرٗا ايؾهٌ ايتايٞ:
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 ٜٛضٖا(: َٛقع إ اص املٓٗخ يف ق١ًُٝ فٓاق١ املٓاٖخو ٚاط1ؽهٌ صقِ )

 Harris, L. J., 2013 : 9 املقزص:

ٜٚتنح َٔ ايؾهٌ ايغابل وٕ إ ـاص املـٓٗخ ٖـٛ اخلطـ٠ٛ األٚىل املهتٛبـ١ يف قًُٝـ١ فـٓاق١        

; ؾٝرـزر ؾٝـ٘ اخلطـٛط    -خاف١ يف ايزٍٚ ايـ  اتغـِ بايةَضنظٜـ١ يف ايتعًـِٝ      -املٓاٖخ ايزصاع١ٝ 

يتعًُٝٝـ١ ايعاَـ١ يًزٚيـ١ ٚآث ـل     ايعضٜن١ يًُـٓٗخ امزٜـزو ؾتٛمـع َعـاٜوٙ يف مـ٤ٛ ايغٝاعـا  ا      

َٓٗاو ؾنًعا قٔ املؿَٗٛا  املتن١ُٓو ٚاحملت٣ٛ ايعاّ يًُٓٗخ. ًًٜٝـ٘ إقـزار ٚ ٝكـ١ املـٓٗخ ايـ  اٛمـح       

اًــو املهْٛــا  بؾــهٌ اؿقــًٝٞ ٜٚٓــتخ قٓٗــا )املــٓٗخ املهتــٛب(و ٚنــشيو  ضا٥ــل ٚوعــايٝد ازصٜغــٗا         

 ِ املتنـ١ُٓ يف املـٓٗخ )املـٓٗخ اخلؿـٞ(و ٜٚٓث ـل قـٔ        )املٓٗخ املزّصؼ(و ٚاكٛيٗا )املٓٗخ املدترب(و ٚايكـٝ

ُٜزصَّؼ باملزاصؼ.  إ اص املٓٗخو ٚٚ ٝكت٘ ًَعاو املٓٗخ ايشٟ 

                                                         ٚقــــــــــــــــز ذــــــــــــــــزر اجملًــــــــــــــــػ ايــــــــــــــــٛ   يًُٓــــــــــــــــاٖخ ٚايهتــــــــــــــــد املزصعــــــــــــــــ١ٝ 

National Curriculum & Textbook Board   بـزناDhaka (2012 : 3    خطـٛا  قًُٝـ١ اطـٜٛض )

 املٓاٖخو ٚذزر َٛقع إ اص املٓٗخ خةهلاو ٚنشيو ٚ ٝكت٘ يف ايؾهٌ ايتايٞ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢ ب٘ٛفغاملٓٗخ املع
Recommended 

Curriculum 

 )إ اص املٓٗخ(

Curriculum framework 
ٜٚتنُٔ املعاٜو يف م٤ٛ 

و ٚاملؿَٗٛا عٝاع١ ايزٚي١و 

ٚاحملت٣ٛ ايعاّ يًُٓٗخ 

ندط٠ٛ عابك١ إلقزار 

 .ٚ ٝك١ املٓٗخ

 

 

ٚ ٝك١ املٓٗخو ٖٚٞ 

األعاؼ يًُٓٗخ املزقّٛو 

 ٜٚٓتخ قٓٗا:

 املٓٗخ املهتٛب

Written 

Curriculum. 

 املٓٗخ املزّصؼ

Taught 

Curriculum. 

 املٓٗخ املدترب

Tested 

Curriculum. 

 

 املٓٗخ اخلؿٞ

 Hidden 

Curriculum 

ايكِٝ ٚاالجتاٖا  اي  

 بطضا٥ل;ٜهتغثٗا ايطةب 

مماصعا  املعًِ  قرب

 ايتزصٜغ١ٝ

 

 

 

 املٓٗخ املعتعًِ

Learned 

Curriculum 
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 (: خطٛا  ق١ًُٝ اطٜٛض املٓاٖخ2ؽهٌ صقِ )

 National Curriculum & Textbook Board, 2012 : 3املقزص: 

 

ٌّ َـٔ: املعـاٜوو َٚـا      Mark Chater (2014 : 256)ٚقز ذقض َاصى ؽااض           َهْٛا  اإل اص يف نـ

 ٜٓث ل َٓٗا َٔ وٖزاف اع١ًُٝٝ ملضذ١ً َاو ٚوتٜٛا  املٓٗخو َٚؿَٗٛاا٘ املتن١ُٓ.  

                       California State Board of Educationٚااؿـــل َعـــ٘ جمًـــػ ٚالٜـــ١ نايٝؿٛصْٝـــا يًتعًـــِٝ  

(2016 : V) قًـ٢ ٚجـ٘    -ثـزو ايتـٛجٝٗٞ إل ـاص َٓـاٖخ ايتـاصٜخ ٚايزصاعـا  االجتُاقٝـ١        َٛمًرا وٕ امل

البــز وٕ ٜضنــظ قًــ٢ االعتكقــا٤ ايطةبـــٞو ٜٚعتُــز قًــ٢ نــٕٛ ايطــةب َؾـــاصنو          -ايترزٜــز  

ْؾطو يف ق١ًُٝ ايتعًِ; ؾٝكَٕٛٛ بطضح وع١ً٦و َٚٓاقؾا و ٚإجضا٤  ٛث َغتك١ًو ٚاكِٝٝ وريـ١و  

ُ ٌ سيو اؿقًٝعا يف ٚ ٝك١ املٓٗخ اي  آث ل َٔ إ ـاصٙو ٚ ـٟٛ   ٚإجضا٤ ذٛاصا  بطضم َكٓع١و ٜٚت

 ضا٥ــل جزٜــز٠ يًتكٝــِٝو ٚاالعــرتااٝحٝا  ايتزصٜغــ١ٝو ٚاملــٛار ايتعًُٝٝــ١;  كٝكعــا يًٗــزف ايٓٗــا٥ٞو  

 ٖٚٛ: إقزار َٓٗخ ٜٗزف خًل  ةب ْؾطوو َٚزصنوو َٚؾاصنو.

ٛ   Dilly Fung(2017 : 4-7) يف ذـو  ـزث رًٜـٞ ؾْٛـؼ      ص َقـطًح ذـزٜو يف قـامل فـٓاق١     قـٔ هٗـ

          ٌ  Connected Curriculum وع ـض املـٓٗخ يف ايـزٍٚ ايػضبٝـ١و ٖٚـٛ: إ ـاص املـٓٗخ ايكـا٥ِ قًـ٢ ايتٛافـ

framework :ايشٟ ٜكّٛ ق٢ً َعٝاصٜٔ وعاعٝو; ُٖا 

 .ًِاثارٍ املُاصعا  املتُٝظ٠ اي   زث بايؿعٌ يف َؤعغا  ايتع 
  ضا٤ املٓٗخ ايزصاعـٞو ٚ ؿٝـظ جتـاصب ايطـةب قًـ٢      اؾحٝع ايِؿَهض اإلبزاق١ٝ امزٜز٠; إل

 ْطام وٚعع. ٜٚٛمح ايؾهٌ ايتايٞ إ اص املٓاٖخ ايكا١ُ٥ ق٢ً ايتٛافٌ:
 

  

 املٓاٖخ اااي١ٝ

Existing 

curriculum 

 
 

اجملتُعو ٚايزٚي١و 

 ٚاملتطًثا  ايعامل١ٝ

 ذتٝاجا  ًٌٝ اال

  Needs analysis 

 املٓٗخ إ اص

  Curriculum     framework 

املٛمٛقا  املٛج١ٗ يًُٓٗخ بؾهٌ 

 اؿقًٝٞ

 اٚ ٝك١ املٓٗخا 

 آغٝل املٓاٖخو ٚاعتٝعابٗا

Coordination and assimilation 
 of curriculum 

 

 قًٝ٘ املعتََّؿل املٓٗخ

 عٝاع١ ايزٚي١

عٝاعا  ايتعًِٝ 

 ايٛ ١ٝٓ
 ملتعًُٕٛا

 املعًِ

 املؤعغ١
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 ٚؾُٝا ًٜٞ ؽضح اؿقًٝٞ ألبعار إ اص املٓٗخ ايكا٥ِ ق٢ً ايتٛافٌ:            

 ٌــٛا  َــع ايثــاذ و ٚاملؤعغــا  ايثر ٝــ١:    ايطــةب ٜتٛافــ ؾض ؾــضل َٓتوُــ١  وٟ ٜــتِ ا

يًطــةب; يًتعــضف قًــ٢ و ــاث املؤعغــا  ايثر ٝــ١و ٚيهــٔ وًٜنــا اؾــحٝعِٗ وٕ ٜهْٛــٛا        

ــزوٕٚ يف ٚمــع األعــ١ً٦ ايثر ٝــ١ املدتًؿــ١ املضاثطــ١         وقنــا٤ يف جمُٛقــا    ٝــ١و ٜٚث

 اٛمٛقا  املٛار اي  ٜزصعْٛٗا.  
   :ايــ  اكــزّ  وْؾــط١   ٝــ١ قــرب اإلْرتْــ ; َــٔ خــةٍ ايــرباَخ ايزصاعــ١ٝ اإليهرتْٚٝــ١

عًغ١ً َٔ وْؾط١ ايتعًِو خط٠ٛ خبط٠ٛو بٗزف  هـو ايطـةب َـٔ انتغـاب َٗـاصا و      

 ٚاطثٝكٗا.
 :ٜضنظ ٖشا ايُثعز ق٢ً إنغاب ايطةب ايكزص٠  ايتٛافٌ قرب املٛمٛقا و ٚاملٛارو ٚايعامل

          قًـــ٢ فـــٓاق١ ايـــضٚاب  املؿَٗٛااٝـــ١ بـــو َـــٛار َعٝٓـــ١ ٚوخـــض٣و ٚنـــشيو َـــع ايطـــةب    

ا٤ ايعــامل املدتًؿــ١; نــٞ ٜغــتؿٝزٚا َــٔ ٚجٗــا  ايٓوــض ايزٚيٝــ١و ٜٚتطــٛص يــزِٜٗ    يف وحنــ

 ايٛقٞ باي كاؾا  املدتًؿ١ قٔ  كاؾتِٗ.
 :ٌُوٟ يتًـو املٗـاصا  ايـ      ٜضب  ايطةب بو ايتعًِ األناريٞو ٚايتعًِ يف َهإ ايع

 ً رٝـا٠ ٚايعُـٌ   اؤًٖ٘ يًعٌُ املٗ و ٚايتعًِ َز٣ ااٝا٠; اع٢ٓ وٕ دنٗظ املٓٗخ ايطـةب ي

 يف قامل َتػو.
  :ؾُٝهٔ وٕ اقـثح بعـض   ٜتعًِ ايطةبو ُٚآتخ خمضجا و ٚاكُٝٝا  َٛج١ٗ يًُعٓٝو

 اكُٝٝا  ايطةب خمضجا  أل اث بعض املؤعغا و ٚايثاذ و.
  ايزصاع١ٝو َٚع خضدنٞ املضاذٌ ايعًٝا ٌ ِ ايثعض; قرب املضاذ ٜتٛافٌ ايطةب َع بعنٗ

 يتكِٝٝ ايتعاْٚٞو ٚايٓزٚا و ٚازصٜػ األقضإ.ٚسيو َٔ خةٍ َضاذٌ ا َِٓٗ:
ــٓٗخ                 ــ١ املــ ــضٚم بــــو ٚ ٝكــ ــٍٛ ايؿــ ــاٖخ ذــ ــربا٤ املٓــ ــ١ خلــ ــزٍ بــــو ارصا٤ املدتًكــ ــِ امــ ٚاغــ

Curriculum Document ٙو ٚإ اصCurriculum Framework    ّٛؾةبز َٔ إيكا٤ اينـ٤ٛ قًـ٢ َؿٗـ ;

 ا.ٚ ٝك١ املٓٗخو َٚهْٛااٗا; يًٛقٛف ق٢ً ايؿضٚم بُٝٓٗ

( ٚ ٝكـ١ املـٓٗخ بأْٗـا: اخطـ١ اؿقـ١ًٝٝ َهتٛبـ١و       30 - 22:  2006ؾكز قّضف وُٛر اينثع )        

  ٌ ايتقٛص ايعاّ ٚاخلال ٚايضب١ٜ املهت١ًُ يًُٓٗخ املضار بٓـابٙو ٚاقـُُٝ٘; ذٝـو اتنـُٔ وعـػ      

 
 (: إ اص املٓٗخ ايكا٥ِ ق٢ً ايتٛاف3ٌؽهٌ صقِ )

 Fung, D., 2017 : 5: المصدر



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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       ٛ ٣ املكـرتحو  بٓا٤ املٓٗخو َٚضاهظاا٘و ٚرٚاقـٞ بٓا٥ـ٘و ٚقٓافـضٙو َٚٛافـؿاا٘و ٚمـٛاب  إقـزارٙو ٚاحملتـ

َٚا ٜضاث  ب٘و ُٚاعـز ٚ ـا٥ل املـٓٗخ ٖـٞ ااـانِ ٚاملـٓوِ يهـٌ قٓافـض املـٓٗخ َـٔ ؾًغـؿ١و ٚوٖـزافو             

ٚوتــ٣ٛو ٚ ضا٥ـــل اعًـــِٝ ٚاعًـــِو َٚقـــارص املعضؾــ١ ٚايتهٓٛيٛجٝـــا املكـــرتح اعـــتدزاَٗا يف املـــٓٗخو   

 ٚوعايٝد ايتكِٜٛا.

 ٚؾّقٌ َهْٛا  ايٛ ٝك١ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 .األٖزاف ايعا١َ 
 اٚص املٓٗخو ٚٚذزاا٘.و 
   ِٝاألٖــزاف اإلجضا٥ٝــ١و َٚــا ٜكابًــٗا َــٔ َٛمــٛقا   ككٗــاو ٚاألْؾــط١و ٚوعــايٝد ايتعًــ

 ٚايتعًِ.
 .اخلط١ ايزصاع١ٝ 
 .ايكناٜا ٚاملؿَٗٛا  ايعامل١ٝ 
 .ًِٚعا٥ٌ ايتعًِٝ ٚايتع 
 .ِٜٛايتك 
 .٘وعايٝد إقزار املعًِو ٚازصٜث 
 .َٞٛافؿا  ايهتاب املزصع 
 .املةذل 
  ٚاملقارص.املضاجعو 

 Curriculumٚبٓــا٤ً قًــ٢ َــا اكــزّو يهــٔ اٛمــٝح ايؿــضٚم ٚاالاؿاقــا  بــو إ ــاص املــٓٗخ   

Framework ٘و ٚٚ ٝكتCurriculum Document   :ٞق٢ً ايٓرٛ ايتاي 

 

 Curriculum Documentٚ ٝك١ املٓٗخ  Curriculum Frameworkإ اص املٓٗخ 

 نةُٖا ٜؾُةٕ صب١ٜ يًُٓٗخو ٚؾًغؿ١.

 ؾُةٕ َعاٜو يًُٓٗخو َٚا ٜكابًٗا َٔ َؤؽضا  ازٍ ق٢ً  كٝكٗا.نةُٖا ٜ

ٜٛمع يف م٤ٛ ايغٝاع١ ايعا١َ يًزٚي١و ٚ ًٌٝ 

 االذتٝاجا و ٚايغٝاعا  ايتع١ًُٝٝ.

اٛمع يف م٤ٛ إ اص املٓٗخ احملزر َغثكعا َٔ قثٌ 

 فاْعٞ ايكضاصا .

 وٚ َٓٗخ وزر ُٜٛمعإ ملضذ١ً رصاع١ٝ َع١ٓٝ بقؿٖٛا املدتًؿ١و وٚ قز٠ َضاذٌو

ٜكزّ اجملاال  ايعا١َ يًُٛمٛقا  اي  دند وٕ 

 ٜتنُٓٗا املٓٗخ يف م٤ٛ املعاٜو.

اكزّ اخلطٛط ايتؿق١ًٝٝ ملضاهظا  املٓٗخو ٚوعػ 

بٓا٥٘و ٚنشيو املٛمٛقا  اي  ٜتنُٓٗا َٓٗخ َار٠ 

 َاو َٚا دند وٕ ذنٜٛ٘ َٔ قٓافض.

 البز هلُا َٔ اإلؽاص٠ يًكِٝ املتن١ُٓ.

 )َز٣ اغًغٌ املٛمٛقا  املكز١َو ٚوتٛاٖا(.  ايقـ ايزصاعٞ(و ٚايتتابع –ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ  –ٕ املز٣ )املضذ١ً ٜضاقٝا

يٝػ باينضٚص٠ وٕ اؾتٌُ ق٢ً اعرتااٝحٝا  

ازصٜغ١ٝو وٚ وْؾط١و ٚٚعا٥ٌ اع١ًُٝٝ; ؾٗٞ خط١ 

 قا١َ.

البز وٕ اتنُٔ إؽاص٠ َثاؽض٠ يةعرتااٝحٝا  اي  

ًِ يف ازصٜػ اًو املٛمٛقا و دند وٕ ٜغتدزَٗا املع

ٚاألْؾط١ اي  ياصعٗا ايطةبو ٚاملٛار ايتع١ًُٝٝو 

نُا اتنُٔ ٚمع وعايٝدو ٚورٚا  اكِٜٛ اؿق١ًٝٝ 

 يتكِٜٛ ْٛااخ املٓٗخ..

ًٜا اذتٛابٖا ق٢ً خط١ رصاع١ٝ اؿق١ًٝٝ.  البز وٕ  تٟٛ ق٢ً خط١ رصاع١ٝ اؿق١ًٝٝ. يٝػ مضٚص

ؾكز ُبٓـ٢ اإل ـاص املكـرتح يف ايثرـو ااـايٞ يتنـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١          ٚاعتٓاًرا ق٢ً َا عثل;         

ايعاملٝــ١و قًــ٢ وٕ ذنتــٟٛ )َعــاٜو رَــخ َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و َٚؤؽــضااٗاو ٚاملٛمــٛقا  ايــ     

ــ١ اإلقزارٜــ١ اي ة ــ١ اــٓٗخ ايزصاعــا           يهــٔ َــٔ خةهلــا  كٝــل اًــو املؤؽــضا  يقــؿٛف املضذً

تن١ُٓ بٗا( نٌ سيو باالقتُار ق٢ً  زٜـز االذتٝاجـا  َـٔ خـةٍ  ًٝـٌ      االجتُاق١ٝو ٚايكِٝ امل

وتــ٣ٛ َٓــاٖخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يًقــؿٛف اي ة ــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١; يًٛقــٛف قًــ٢ ٚاقــع  

رَــخ وبعــار املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ بٗــا َــٔ قزَــ٘و ٚنــشيو اطثٝــل اعــتثٝإ َكتــٛح َــٔ خــةٍ َكــابة      

ًُٝــٞ َــٔ بعــض َــؤيؿٞ نتــد ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١   ؽدقــ١ٝ َــع فــاْعٞ ايكــضاص ايتع 
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اإلقزارٜــ١و ٚخــربا٤ ايتعًــِٝ; يترًٝــٌ ايغــٝام اجملتُعــٞ ٚايتعًُٝــٞ ايــزاقِ وٚ ايــضاؾض يــزَخ اًــو     

 ايكِٝو َٚا دند وٕ ٜتنُٓ٘ اإل اص َٔ اذتٝاجا  َٚٛمٛقا .  

 َؿّٗٛ إ اص املٓٗخ: (و )

بأْـ٘: اٚمـع اخلطـٛط ايض٥ٝغـ١      Janet K. Ramsay (1989 : 148)قضؾتـ٘ جاْٝـ  صاَغـاٟ              

يًُـٓٗخ ايـ  يهــٔ َـٔ خةهلــا  هـو ايطايــد َـٔ املؾــاصن١ بؿاقًٝـ١ يف جمتُــع َـتػوو َٚتٓــٛع        

ًٝا; َغتًٓزا إىل ايتطٛصا  يف جماال  ايثروو َٚعتًُزا ق٢ً ايتكٓٝا  ايرتب١ٜٛ ايغ١ًُٝا.   كاؾ

اَثـار٤٣ وعاعـ١ٝ اٛفـٞ بعـزر َـٔ      بأْـ٘:   R. Rajesh(2002 : 4273) نُـا قضؾتـ٘ صاجـٝؿ    

ايـشٜٔ مل ًٜتؿـ  إيـِٝٗ     -ايتػٝوا  بعٝز٠ املز٣و ٜـتِ خةهلـا اعتؾـاص٠ املعٓـٝوو ٚوفـراب املقـًر١       

قثــٌ ٚمــعٗا يف فــٛص٠ ْٗا٥ٝــ١ قابًــ١ يًتٓؿٝــش;    -وذــز يف فــٓاق١ املــٓٗخ نــايطةبو ٚوٚيٝــا٤ األَــٛص  

جملتُــعو ٚايؾــعٛص بــايك٠ٛ ملهاؾرــ١   بٗــزف اطــٜٛض ايــٛقٞ االجتُــاقٞو ٚاإلذغــاؼ بــااليتظاّ جتــاٙ ا    

 االعتػةٍو ٚايوًِا.  

َعضؾعـا إٜـاٙ بأْـ٘: اورا٠ اقــ      David P. Driscoll (2003 : 4)ٚااؿـل َعٗـا رٜؿٝـز رصٜغـهٍٛ     

٘    -َعـــاٜو ايـــتعًِ  ــ ُٜكـــزّ -وٟ َـــا دنـــد وٕ ٜعضؾـــ٘ ايطـــةبو ٜٚهْٛـــٛا قـــارصٜٔ قًـــ٢ ايكٝـــاّ بـ                ايـــ  

ٞو ٚاملؿَٗٛـا و ٚاملٗـاصا  األعاعـ١ٝ يف اقـك َـا; َـع َضاقـا٠ املـز٣         يف م٥ٛٗا احملتـ٣ٛ األنـاري  

Scope و ٚايتتابعSequence. 

 Directorate for learning and assessement programmsٚقضؾت٘ َزٜض١ٜ ايـتعًِ ٚبـضاَخ ايتكٝـِٝ    

 ( بأْ٘:2012اايطا )

-    ً ــ ــٗاّ وفـــراب املقـ ــاّ يف ارصا٤و ٚإعـ ــتٓز إىل اٛاؾـــل قـ ر١و ٚنـــشيو َضجـــع يًعُـــٌ ٜغـ

 املًتظَو بتٓؿٝشٖا.

ــا يًتطــٛصا  امزٜــز٠ يف و ٓــا٤     Living frameworkإ ــاص ذــٞ   - ٜغــُح بايتعــزٜة ; ٚؾكع

 ايتٓؿٝش.

ورا٠ عٝاعــ١ٝ ٚنــشيو َعًَٛــا  قــٔ املعــاٜو ايكٝاعــ١ٝ يًتٓؿٝــشو َٚؤؽــضااٗا; اعــتحاب١       -

 يًُتطًثا  املتػو٠ يألؾضار ٚاجملتُع.

بأْ٘: اريٌٝ ٜكـزّ  ضٜكـ١ع يٛفــ    Leslie J. Harris (2013 : 6-7 ) ٚقّضؾ٘ يٝظيٞ ٖاصٜػ 

ُٜعـز     َا ٖٛ خمط  وٚ َكقٛر يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝو َٚا ذنزث بايؿعٌ يف َهْٛا  اطـٜٛض املـٓٗخو ٚ

ــ١                             َضذًــ١ اغــثل إقــزار ٚ ٝكــ١ املــٓٗخو ؾٗــٛ خطــ١ قاَــ١ اٛمــع يف مــ٥ٛٗا خطــ١ اؿقــ١ًٝٝ مم ً

 ١ً َاا.يف ٚ ٝك١ املٓٗخ يقـ وٚ َضذ

ــإ     ٌّ َـــــٔ: رٜــــــ بٛناْـــ ــ ــ٘ نـــ ــابٝ  Dave Buchananيف ذـــــو قّضؾـــ ــا ٞ بـــ                          ; ٚنـــ

Kathy Babini   ٛٚؾوْـٕٛ رَٚٝٓحـ ;Vernon Domingo (2018 : 5)      بأْـ٘: اإ ـاص ٜتنـُٔ املعـاٜوو

 َٚٛار وخض٣ يزقِ ايتعًِٝ; َ ٌ: املعاٜوو ٚاملثار٤٣ ايتٛج١ٝٗٝو ٚاملقارص األخض٣ا.

ــا بأْــ٘:   ًٝ ُٜعــّضف إ ــاص املــٓٗخ يف ايثرــو ااــايٞ إجضا٥ اريٝــٌ ي ــٌ اخلطــٛط ايض٥ٝغــ١   ٚ

يتنــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١و ٜٚتنــُٔ  

و َٚعــاٜوٙو َٚؤؽــضاا٘و ٚاملٛمــٛقا  احملٛصٜــ١ -يف مــ٤ٛ  ًٝــٌ االذتٝاجــا  -ٚمــع صبٜــ١ يًُــٓٗخ 

َــٔ خةهلــا رَــخ َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚايكــِٝ املتنــ١ُٓ بٗــاو َــع َضاقــا٠ املــز٣       ايــ  يهــٔ

                    ٚايتتــابع يف ٚمــع سيــو اإل ــاص; بٗــزف اكــزيٗا خلــربا٤ ٚفــاْعٞ َٓــاٖخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١           

        ٝ ِو َٚـا قـز   يف املضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚايكا٥ُو قًٝٗـا نُٛجـ٘ إلقـزار ٚ ٝكـ١ َـٓٗخ اتنـُٔ ٖـشٙ ايكـ

 ٜٓتخ قٓٗا َٔ نتد رصاع١ٝ يتًو املضذ١ًا.   

   َهْٛا  إ اص املٓٗخ (ب )

اهلٝهـٌ ايهاَـٌ إل ـاص َـٓٗخ     Sheldon M. Stern (1998 : 4-6 )قـضض ؽـًٝزٕٚ عـتوٕ    

 ايتاصٜخو ٚايعًّٛ االجتُاق١ٝ َٚا ٜعتُز قًٝ٘ َٔ َعاٜوو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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     املؿَٗٛا  األعاعـ١ٝ امٖٛضٜـ١ ايعًُٝـ١Practical Core Cncepts:     اهلـزف َـٔ َـٓٗخ

ايتــاصٜخ ٚايعًــّٛ االجتُاقٝــ١ ٖــٛ  هــو ايطــةب َــٔ خــةٍ رصاعــ١ املــٓٗخ َــٔ انتغــاب  

بـشنا٤و ٚقزايـ١و    -املعضؾـ١و ٚاملٗـاصا و ٚايـترهِ يف ايـتعًِ ايـشااٞ ألْؿغـِٗ; يًُؾـاصن١        

ٓٝـ١و ٚايزٚيٝـ١و   يف ااٝا٠ املز١ْٝو ٚيف ايتؾاٚص ذـٍٛ ايكنـاٜا احملًٝـ١و ٚايٛ     -َٚغؤٚي١ٝ 

املٛاقـع ايتاصرنٝـ١و ٚاملتـاذـو ٚاملتٓظٖـا و      - ٚاالعتؿار٠ َٔ املقـارص ايتاصرنٝـ١ ٚاي كاؾٝـ١   

 ; وُٜٓا ناْٛا ٜعٝؾٕٛو وٚ ٜغاؾضٕٚ. -ٚاملهتثا و َٚقارص املعًَٛا  َتعزر٠ ايٛعا٥  
  املثار٤٣ ايغت١ ايتٛج١ٝٗٝGuiding Principles ٜخ: يتركٝل َعاٜو قًٝا يف اعًِٝ ايتاص 

 دند ق٢ً نٌ  ايد رصاع١ ايتاصٜخ نٌ قاّ. .1

دنــد وٕ ٜتعــإٚ املعًُــٕٛ قًــ٢ َغــت٣ٛ املضاذــٌ ايزصاعــ١ٝ; خلًــل ايتغًغــٌ          .2

 ايتاصرنٞو ايشٟ ٜتحٓد ايؿحٛا /اي ػضا و ٚايتهضاصا .

ٌّ َـــٔ:      .3 ــ َـــٓٗخ ايتـــاصٜخ ٚايعًـــّٛ االجتُاقٝـــ١ ايؿعـــاٍ; البـــز وٕ ٜـــزَخ بـــو نـ

 يعًّٛ املز١ْٝو ٚااهَٛا .ايتاصٜخو ٚامػضاؾٝاو ٚاالقتقارو ٚا

دنـــد وٕ اؾـــحع رصاعـــ١ ايتـــاصٜخ ٚايعًـــّٛ االجتُاقٝـــ١ قًـــ٢ اذـــرتاّ ااكـــٛم   .4

 اإلْغا١ْٝو ٚاملز١ْٝ يًثؾض ناؾ١; وٟ خًل َا ٜغ٢ُ باهل١ٜٛ امُاق١ٝ.

ٜؾـــتٌُ َـــٓٗخ ايتـــاصٜخ ٚايعًـــّٛ االجتُاقٝـــ١ ايؿعـــاٍ قًـــ٢ قـــز٠ اققـــا و     .5

 ٚجماال  رصاع١ٝ.

ٍ     ايغــضر ايتــاصرنٞ املتُاعــو ال   .6                    بــز وٕ ٜتنــُٔ اإلقــزار املغــتُض يًــتعًِ ايؿعــا

 يف ايتاصٜخو ٚايعًّٛ االجتُاق١ٝ.
   ٜضنــظ إ ــاص املــٓٗخ قًــ٢ ذًكــا  رصاعــ١ وــزر٠و َٚعــاٜو اعًــِ يًتــاصٜخ ٚامػضاؾٝــاو

 ٚاالقتقارو ٚاملزْٝا و ٚااهَٛا . ٚاؾٌُ َعاٜو اعًِٝ ايتاصٜخ َا ًٜٞ: 

ــثد  .1 ــظَ  ٚايغـ ــٌ ايـ ــثث١ٝ    :Chronology and Cause ايتغًغـ ــأ و ايغـ ــزا  اـ اعكٝـ

 ايتاصرن١ٝ.

املقــارؾ١و ٚقــزّ ايكــزص٠ قًــ٢ ايتٓثــؤ    :Historical Understandingايؿٗــِ ايتــاصرنٞ  .2

 بايتاصٜخ.

ــٛاع  :Research, Evidence and Point of  View ايثرــو ٚاألريــ١ ٚٚجٗــ١ ايٓوــض    .3 وْ

 ن و٠ َٔ األري١و ٚاعتدزاَااٗا.

 ,Society, Diversity, Commonalityٓـٛعو ٚايكٛاعـِ املؾـرتن١و ٚايؿـضر     اجملتُـعو ٚايت  .4

and the Individual      ــل ــٌ ايٛ ٓٝــ١و ٚاملُاصعــا  يف  كٝ : ايتؿاقــٌ املعكــز بــو امل 

 وٖزاف املغاٚا٠ مُٝع ايٓاؼ.

األبعار ايز١ٜٝٓو ٚاألخةق١ٝو ٚايؿًغؿ١ٝو  : Interdisciplinary Learning  ايتعًِ ايثٝ  .5

 ١ يًتاصٜخ.ٚاألربٝ

: اــأ و ايعًــّٛ ايطثٝعٝــ١و ٚايتهٓٛيٛجٝــا   Interdisciplinary Learning  ايــتعًِ ايثــٝ   .6

 ق٢ً ايتاصٜخ ايثؾضٟ.
  ٜتنُٔ اإل اص وٜناع املز٣ ٚايتتابع Scope and Sequence: ٟبتـزقٝل قـزصا     ذنزر و

ع بـو  ايتعًِ اي  دند وٕ ذنككٗا ايطةب يف نٌ َغت٣ٛ رصاعٞ; ؾٝراٍٚ اإل اص امُ

ٌّ َٔ: ايث١ٝٓو ٚاحملت٣ٛو ٚاالاغامو ٚايتُاعو; رٕٚ املغاؼ باإلبزاعو ٚاخلٝاٍ.  ن
  َٛمٛقا  املعضؾ١ األعاع١ٝCore Knowledge Topics :  اكزِٜ َٛمٛقا  َتُاعـه١و

 َع جتٓد ايؿحٛا  ٚاي ػضا  يف املعضؾ١ املكز١َو ٚايتهضاص غو املربص.
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     اـزصٜػ َٛمـٛقا  ؾضقٝـ١Commonly Taught Subtopics:     وٟ دنـد وٕ ٜـٛؾض إ ـاص

املــٓٗخ َٛمــٛقا  ؾضقٝــ١ يًُعًُــو; يتُــٓرِٗ ايؿضفــ١ يترزٜــز نٝؿٝــ١ إراص٠ ايٛقــ و 

ٚآوُٝ٘و ٚازصٜػ َٛمٛقا  خاف١; ملغاقز٠ ايطـةب يف ايٛفـٍٛ إىل وقًـ٢ َغـتٜٛا      

 اإل)اطو ٜٚعتُز سيو ق٢ً إؽعاص املعًِ اض١ْٚ إ اص املٓٗخ املكزّ.   
 ْ      َهْٛــا  إ ــاص  (24 : 2016) ٚآخــضٕٚ Sugra Chunawalaاٚاال ٚوٚمــر  عــٛجضا ؽــٛ

 املٓٗخ اؿقًٝعا يف ايؾهٌ ايتدطٝطٞ ايتايٞ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: خمط  اؿقًٝٞ إل اص املٓٗخو ْٚتا٥ح4٘ؽهٌ صقِ )

 Chunawala, S., et.al, 2016 : 24املقزص: 

ــا       ــٓٗخ َٚع ــٓٗخ ٜتنــُٔ وعــػ امل ــا وٕ إ ــاص امل ٜوٙو ٚوــاٚصٙ ايض٥ٝغــ١; ٚال  ٜٚةذــى ٖٓ

اي  اكع قار٠    َا ٜغ٢ُ بـ اٚ ٝكـ١ املـٓٗخا ٚايـ      Curriculum Detailsٜتنُٔ اؿافٌٝ املٓٗخ 

ــد         ــهٌ ايهتـ ــزصٜػو ٚؽـ ــرتااٝحٝا  ايتـ ــل ٚاعـ ــٓٗخو ٚ ضا٥ـ ــٝـ املـ ــ١ًٝٝ يتٛفـ ــار٤٣ ايتؿقـ ــزّ املثـ اكـ

   ً ؾـهٌ ايغـابل )ـز وٕ ايكـا٥ُو     املزصع١ٝ َٚٛافؿااٗاو ٚخط١ ايتكِٝٝ ايتؿقـ١ًٝٝو ٚإسا َـا ْوضْـا ي

 Curriculum Frameworkٜعتُزٕٚ ق٢ً إ اص املـٓٗخ   -خاف١ يف ايزٍٚ ايػضب١ٝ–ق٢ً وَض املٓاٖخ 

 يف إقزار اٚ ٝك١ املٓٗخا.  

ٌّ َٔ: رٜـ بٛناْـإ   و Kathy Babiniو ٚنـا ٞ بـابٝ    Dave Buchananنُا وٚمح ن

ٓاى  ة ١ وصنإ البز وٕ ٜتنُٓٗا إ ـاص  وٕ ٖVernon Domingo (2018 : 14 )ٚؾوْٕٛ رَٚٝٓحٛ 

 َٓٗخ ايتاصٜخو وٚ ايعًّٛ االجتُاق١ٝو ٜٛمرٗا ايؾهٌ ايتايٞ:
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 (: امٛاْد اي ةث اي  دند وٕ ٜتنُٓٗا إ اص َٓٗخ ايتاصٜخو ٚايعًّٛ االجتُاق5١ٝؽهٌ صقِ )

 Buchanan, D., Babini, K., Domingo, V., (2018: 14)املقزص: 
َؤنـز٠ع وٕ إ ـاص املـٓٗخ البـز وٕ     Janet K. Ramsay (1989 : 149 )ٚرقُتـ٘ جاْٝـ  صاَغـاٟ    

ٜٛجـ٘ ٚ ٝكـ١ املــٓٗخ حنـٛ املهْٛـا  األعاعــ١ٝ يًتعًـِٝ يف ب٦ٝــ١ ؾعايـ١; بٗـزف وانــا٠ املعـاٜو ايــ          

 ٜتنُٓٗا ٖشا اإل اصو ٖٚشٙ املهْٛا  ٖٞ: ايؿًغؿ١ ٚاألٖزافو ٚخمضجا  ايتعًِ )وعايٝد ايتـزصٜػو 

ٚآُٝــ١ اؿهــو ايطــةبو ٚوعــايٝد ايــتعًِ املعتُــز٠ قًــ٢ املٓاؾغــ١ ايتعاْٚٝــ١ بــو ايطــةبو ٚايث٦ٝــ١      

 ايؿاق١ً ايةط١َ يتطثٝل سيو(. 

مخـػ   (104 : 2008)ٚآخـضٕٚ   Angus H. Macfarlaneيف ذـو ذـزر و)ـٛؼ َانؿـاصالٕ               

يف ايكــضٕ ااــارٟ ٚايعؾــضٜٔ   البــز وٕ ذنٜٛٗــا إ ــاص املــٓٗخ  Key competenciesنؿــا٤ا  ص٥ٝغــ١ 

 ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

   ايتؿهو ٜٚهٕٛ ذٍٛ عٝع وْٛاع ايتؿهو يف عٝع وْٛاع ايغٝاقاThinking is about 

all kinds of thinking in all kinds of contexts:      ٜٚؾـٌُ سيـو ايـتؿهو اإلبـزاقٞو

ايـشااٞو ٚايتأَـٌ ٚإفـزاص    ٚايٓكزٟو ٚاملٓطكٞو ٚايكـزص٠ قًـ٢ ايـتؿهو يف ايـتؿهوو ٚايـٛقٞ      

 األذهاّ.
   فــٓاق١ املعــMaking meaning:    وٟ انتؾــاف َعٓــ٢ األؾهــاصو ٚايٛفــٍٛ إىل وعــاؼ

 األؽٝا٤ ٚايِؿَهض.
   ٜٔايتٛافــٌ َــع ارخــضRelating to others :    اعٓــ٢ ايتٛافــٌ َعٗــِ ذــٍٛ املعضؾــ١و

خــضٜٔ. نُــا  ٚاملٗــاصا و ٚايكــِٝو ٚاالجتاٖــا  ايةطَــ١ يًعــٝؿو ٚايًعــدو ٚايعُــٌ َــع ار      

ٜؾــٌُ ايكــزص٠ ٚاملٝــٌ الاــاس جمُٛقــ١ َتٓٛقــ١ َــٔ األرٚاص مــُٔ اجملُٛقــا  املدتًؿــ١;  

 َ ٌ: ايكٝار٠و ٚايتؿاٚضو ٚذٌ ايٓظاقا .
   إراص٠ ايشاManaging self:  ْ٘ٚازٚص ذٍٛ اااس قضاصا  جٝز٠ يًؿضر ْؿغ٘و َع إراصى و

     ٖ ــا ٜتعًــل باالعــتكةٍ   جــظ٤ َــٔ عــٝام اجتُــاقٞ وٚعــعو َرتابــ و ٚاجتُــاقٞ. ٚاألَــض  ٓ

ايزاخًٞ ايشٟ ٜٓثع َٔ ايؾعٛص باملغـؤٚي١ٝ ٚاالختٝـاص. ٚاتنـُٔ إراص٠ ايـشا  ايكـزص٠ قًـ٢       

ٚمع اخلط و ٚ زٜز األٖزافو ٚاكزٜض ايٛق  ايةطّ يألْؾط١و نُـا وْٗـا اـزٚص ذـٍٛ     

 اطٜٛض االعرتااٝحٝا ; يًتػًد ق٢ً ايعكثا و َٚعضؾ١ َت٢ ًٜظّ اػٝو املغاص.
 ٚ اإلعـٗاّ  املؾاصن١وParticipating and contributing:      ٚآطـٟٛ قًـ٢ ااقـٍٛ قًـ٢

ــ٢ اقــرتاح َٛمــٛقا  اؾــو إىل إَهاْٝــ١ وٕ          ــا ٖــٛ ممهــٔ. ٚآطــٟٛ قً صبٜــ١ باْٛصاَٝــ١ مل

ًٛا يف جمتُعـا  َتعـزر٠ )قا٥ًـ١و قثًٝـ١و جمُٛقـا  فـزاق١و وؽـدال          ٜقثح ايؿضر قنـ

يٞ ٜهتغد ايطةب اإلذغـاؼ  ععِٗ اٖتُاَِٗ ٚؽاصنٛا يف ذٌ َؾه١ً َع١ٓٝ(; ٚبايتا

 َعاٜو احملت٣ٛ

 Content Standards 

 يف نٌ فـ 

 

 .Contentوت٣ٛ  

 .Skillsَٗاصا   

 

 َعاٜو يًُُاصع١

 Standards for Practice 
 

 املعضؾ١ املز١ْٝ 

Civic Knowledge   
 ٗاصا و ٚاملٍٝٛ.ٚامل 

 االعتكقا٤. 

 ايثرو. 

 معايير محو األمية

  Literacy Standards 

 حسب الصف الدراسي
 

 قراءة. 

 كتابة. 

 االستماع، والتحدث. 
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ايــشٟ ٜــأاٞ َــٔ اإلعــٗاّ يف اجملتُعــا : احملًٝــ١و      Sense of achievementباإل)ــاط 

 ٚايعامل١ٝ.

ٌّ َـٔ: رٜــ بٛناْـإ        و Kathy Babiniو ٚنـا ٞ بـابٝ    Dave Buchananنُـا قـزّ نـ

  إ ـاص  َعـاٜو املُاصعـ١ املتنـ١ُٓ يف َهْٛـا     Vernon Domingo (2018 : 15)ٚؾوْـٕٛ رَٚٝٓحـٛ   

 املٓٗخو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 .ٍٛٝٚفـ املعضؾ١ املز١ْٝو ٚاملٗاصا و ٚامل 
  ٚمع وع١ً٦ َضنظ٠focused questions. و ٚ زٜز َؾه١ًو ٚإجضا٤ االعتكقا٤ا 
 .آوِٝ املعًَٛا و ٚايثٝاْا  َٔ َقارص وٚي١ٝو ٚ ا١ْٜٛ َتعزر٠ 
 .ايػضضو ٚٚج١ٗ ْوض نٌ َقزص ًٌٝ  
 ٚازقٝك٘و َٚة٤َت٘. اكِٝٝ َقزاق١ٝ نٌ َقزصو 
 .دنارٍ وٚ ٜؾضح االعتٓتاجا و باعتدزاّ َٓطلو ٚوري١ فرٝر١ 
 .زٜز اخلطٛا  ايتاي١ٝو ٚاااس إجضا٤ا  ٚاق١ٝو َٚٓاعث١  

 

( َؤنــز٠ وٕ إ ــاص املــٓٗخ البــز وٕ  2002 : 4273)R. Rajesh ٚااؿكــ  َعٗــِ صاجــٝؿ  

  ٕ قًـ٢  -خـةٍ رصاعـتِٗ ملـار٠ َـاو ٖٚـٞ       ٜتنُٔ وًٜنا جمُٛق١ ايكِٝ اي  البز وٕ ٜهتغـثٗا املتعًُـٛ

 :-عثٌٝ امل اٍ

 .ًٝا يتعضُّف األؽٝا٤ ٚاألذزاث َٔ ذٛي٘و ٚايٛقٞ بٗا  وٕ ٜقثح ايؿضر ؾنٛي
 . يزٜ٘ ايؾحاق١ يطضح وع١ً٦ ذٍٛ املعتكزا  ٚاملُاصعا 
    ٜغــأٍ اَــاساا ٚ انٝـــاو ٚ املــاسااو ٚذنقــٌ قًــ٢ إجابــ١ قــٔ وعــ٦ًت٘; َــٔ خــةٍ املةذوــ١

 ٓتادو ٚايتؾاٚصو ٚاملٓاقؾ١و ٚاملٓطل.ايٓاقز٠و ٚاالعت
       ٕٛاالعرتؽار بااكا٥لو ٚاألعثابو ٚاملٓطلو ؾٝحد وال ٜترٝـظ ايؿـضر يضوٜـ٘و ٚدنـد وٕ ٜهـ

 ٖشا ٖٛ ايتٛج٘ ايض٥ٝػ يتعًِٝ ايكِٝ اي  ذنتٜٛٗا إ اص املٓٗخ باملزاصؼ.

يكــضٕ َؤنــًزا وٕ إ ــاص املــٓٗخ يف ا Mark R. Davies (2007 : 64)ٚوٜــزٖا َــاصى رٜؿٝــظ 

ااارٟ ٚايعؾضٜٔ البز وٕ ٜغع٢ إلنغاب ايطةب قِٝ َٚٗاصا   هـِٓٗ َـٔ اطـٜٛض صبٜـ١ ون ـض      

ريكضا ٝــ١و ٚاغــاقزِٖ يف اػــٝو املُاصعــا  ايــ   ٓــع  كٝــل ٖــشٙ ايضبٜــ١; َ ــٌ: ايكــزص٠ قًــ٢        

ــو       ــا  غـــو ايعاريـــ١و ٚغـ ــًط١و ٚاملُاصعـ ــ١ يًغـ ــا  غـــو املتهاؾ٦ـ ؾرـــك وؽـــهاٍ االمـــطٗارو ٚايعةقـ

 ١ْٝ. اإلْغا

 ٚاْطةقعا مما اكزّ; ؾكز   ً  خطٛا  إقزار اإل اص املكرتح يف ايٓكاط ارا١ٝ:

   ًٝــٌ االذتٝاجــا  )َــٔ خــةٍ  ًٝــٌ وتــ٣ٛ نتــد ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ 

اإلقزار١ٜو ٚغوٖا َٔ ايٛ ا٥ل املضاثط١ بٗاو ٚاطثٝل اعتثٝإ َؿتٛح َٔ خـةٍ َكـابة    

 ملٓاٖخو ٚخربا٤ ايتعًِٝ(.ؽدق١ٝ َع بعض َؤيؿٞ اًو ا
 .زٜز ؾًغؿ١ اإل اص املكرتح  
         زٜز َعاٜو رَخ َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ آـاٖخ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١ 

اإلقزار١ٜو َٚؤؽضاا٘و ٚاي  اتٓاعد َع َا ُقِضضغ َـٔ َهْٛـا  ٚوعـػ يثٓـا٤ إ ـاص َـٓٗخ       

 يف ايكضٕ ااارٟ ٚايعؾضٜٔ.
  هـٔ َـٔ خةهلـا  كٝـل اًـو املدضجـا و َـع َضاقـا٠ املـز٣و          ٚمع َٛمٛقا  َكرتذـ١ ي

 ٚايتتابع.
 .زٜز ايكِٝ املتن١ُٓ  
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بعٓٛإ: ااكِٝٝ إ ـاص َـٓٗخ قًـ٢     Kenneth L. Watson   (2000) رصاع١ نٝٓٝو ٚااغٕٛ

ـ  ٜـؤ ض إ ـاص املـٓٗخ قـرب اإلْرتْـ        االْرتْ : رصاع١ ذاي١ا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاع١ إىل اعتهؾاف نٝـ

قًــ٢ رٜٓاَٝهٝــ١ ايؿقــٍٛ يف و ٓــا٤ اــزصٜػ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١. ٚنــشيو نٝـــ ٜكــّٛ املعًُــٕٛ   

بتهٝٝـ إ اص املٓٗخ قرب االْرتْ  ق٢ً اـزصٜػ ايتـاصٜخو ٚؾٗـِ ايطـةب ايٛ ـا٥ل ايتاصرنٝـ١. ٚاخـتو        

رايـ١ مم ًـ١ هلـشٙ املٓـاٖخو ُجُعـ       َٓٗخ ايتـاصٜخ اخلـال بـااضب األًٖٝـ١ يف ايٛالٜـا  املترـز٠ ن      

ــضٚض         ــةبو ٚايعـ ــٝـ ايطـ ــة و ٚوصؽـ ــابة و ٚاجملـ ــا و ٚاملكـ ــةٍ املةذوـ ــٔ خـ ــ١ َـ ــا  ايٓٛقٝـ ايثٝاْـ

ايتكزي١ٝو ٚاٛفً  ايٓتا٥خ إىل ٚجٛر ؾح٠ٛ بـو اقـٛصا  ايطايـد ٚاملعًـِ ذـٍٛ رَـخ ايتهٓٛيٛجٝـا        

 يف ازصٜػ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ. 

عٓـٛإ: اايغٝاعـ١ اي كاؾٝـ١و ٚاملٛا ٓـ١     ب  Mark R. Davies (2002)رصاعـ١ َـاصى رٜؿٝـظ    

امل١ُٓٝٗ مُٔ املعاٜو:  ًٌٝ َعاٜو اعًـِٝ املٛا ٓـ١ املتنـ١ُٓ باملعـاٜو ايٛ ٓٝـ١ َـٔ وجـٌ املزْٝـ١         

ٚااهَٛــ١و َعــاٜو اعًــِ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يف ْٜٝٛــٛصىو ٚإ ــاص َــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١  

ايزصاعــ١ إىل ؾرــك ايغــٝطض٠ ايغــا٥ز٠ ايــ  اغــتدزّ ايرتبٝــ١  امزٜــز بٓٝٛجوعــٞا. ٖــزؾ  ٖــشٙ  

املز١ْٝ نٛعـ١ًٝ يًرؿـاه قًـ٢ اي كاؾـ١ ايغـا٥ز٠; َـٔ خـةٍ ايتأنٝـز قًـ٢ ايكـِٝ ٚاملُاصعـا  ايـ              

اعظط اًو اهل١ُٓٝ. ُٚرِصعغْ  قناٜا ايغًط١ ٚعٝطضاٗا باعتدزاّ املزخٌ ايهٝؿٞ ايٓكزٟو ٚسيـو َـٔ   

زٜٛيٛجٝا املتن١ُٓ باملعاٜو ايٛ ١ٝٓ يًرتب١ٝ املزْٝـ١و َٚعـاٜو   خةٍ  ًٌٝ اخلطاب ايضصٞ ٚاألٜ

اعًِ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ بٜٓٝٛـٛصىو ٚاٛفـً  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل وٕ ايٓـاؼ يف ْٜٝٛـٛصى ٜغـعٕٛ          

ــا        ــ١ املزْٝـــ١و ٚايزصاعـ ــاٜو اـــزصٜػ ايرتبٝـ ــا ٚجـــز  وٕ َعـ ــع ايطثكـــٞو نُـ ــاه قًـــ٢ اجملتُـ يًرؿـ

اٗاصا   هِٓٗ َٔ مماصع١ املؾـاصن١ اجملتُعٝـ١ ايٓؾـط١و    االجتُاق١ٝ ؾؾً  يف اغًٝح ايطةب 

 ٚايتػٝو االجتُاقٞ.

بعٓــٛإ: ااًثٝــ١  Jennifer Travers Cerbone  (2006)رصاعــ١ جٝٓٝؿــض اضاؾــضط عــوبٕٛ

املعــاٜو ايٛ ٓٝــ١ يًُٛعــٝك٢و وٚ إ ــاص َــٓٗخ ايؿٓــٕٛ يف َاعاؽٛعــتػ يف إرصاد املٛعــٝك٢ بايؿقــٍٛ   

اع١ إىل ايتعّضف ق٢ً اأ و ايتزصٜػ بطضا٥ل خمتًؿ١ يًُٛعٝك٢ قًـ٢  ايزصاع١ٝا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزص

(  ضا٥ـل خمتًؿـ١ يتعًـِٝ املٛعـٝك٢     3اعتٝعاب ايطةب هلاو ُرصّغؼغ يطةب ايقـ ايضابـع باعـتدزاّ )  

( رصٚؼ َتتاي١ٝ. ٚ   َٛا١َ٤ األٖزاف َع إ اص َٓٗخ ايؿٕٓٛ / املٛعٝك٢ يف َاعااؾٛعـتػ  3يف )

ًٜاو ٚوعــؿض  ايٓتــا٥خ قــٔ وٕ ايطضا٥ــل         ٚاملعــاٜو ايٛ ٓٝــ١ يتع  ــا ٚبعــز ًٝ ًــِٝ ايؿٓــٕٛو ٚمت ايكٝــاؼ قثً

امزٜز٠ اي  ٚمع  يف ذغثاْٗا إ اص َٓٗخ ايؿٓـٕٛ ٚاٛا٤َـ  َعـ٘ ور  إىل طٜـار٠ اعـتعاب ايطـةب       

 يًُٛعٝك٢ بقٛص٠ ونرب َٔ ايتكًٝز١ٜ.

ـ     Kristel W. Hawks (2010)رصاعـ١ نضٜغـتٌ ٖـٛنػ      بعٓـٛإ: اآ ـاص آؿٝـش اقــٓٝ

بًــّٛو ٚاالعــتؿار٠ َــٔ َعــاٜو ؾضجٝٓٝــا; ملكــاٜٝػو ٚإ ــاص َــٓٗخ ايــتعًِ; يتطــٜٛض رصٚؼ ايضٜامــٝا   

يطــةب املضذًــ١ االبتزا٥ٝــ١ا. ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ١ إىل  زٜــز َــا إسا نــإ املعًُــٕٛ ايــشٜٔ  ــٛصٚا    

رب رصٚعــِٗ  ثكعــا يتقــٓٝـ بًــّٛو َٚعــاٜو ٚالٜــ١ ؾضجٝٓٝــا ملكــاٜٝػ ايــتعًِو قــز ذككــٛا إ)ــاًطا ونــ  

 ثكعا ملعاٜو اكِٝٝ ايضٜامٝا  يًقـ ايضابع. ٚاأيؿ  ايع١ٓٝ َٔ جمُٛق١ َٔ َعًُـٞ ايضٜامـٝا و   

ٚوعؿض  ايٓتا٥خ قٔ وٕ َتٛع  رصجـا  االختثـاص ايثعـزٟ يًُحُٛقـ١ ايتحضٜثٝـ١ وقًـ٢ بهـ و َـٔ         

 َتٛع  رصجا  اجملُٛق١ اي  ااثع  اإلصؽارا  اخلاف١ بايهتاب املزصعٞ.   

بعٓـٛإ: ا َـؤ ض ايٛالٜـا  املترـز٠      Carrie J. Schroeder (2013)صرصاعـ١ نـاصٟ ؽـضٚر   

يألعــاقؿ١ ايهــا ٛيٝهٝو إل ــاص َــٓٗخ َــٔ وجــٌ اطــٜٛض املــٛار ايها ٛيٝهٝــ١ يًؾــثاب يف عــٔ ايتعًــِٝ      

املٓوٛصا  ايرتب١ٜٛ ٚايةٖٛا١ٝ ملعًُٞ ايزصاعا  ايز١ٜٝٓ يف املـزاصؼ اي اْٜٛـ١ ايها ٛيٝهٝـ١     :اي اْٟٛ

رــز٠ا. ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ١ إىل اعتهؾــاف ٚجٗــا  ْوــض عــت١ َــٔ َعًُــٞ ايزصاعــا     بايٛالٜــا  املت

ايز١ٜٝٓ ؾُٝا ٜتعًل خبربااِٗ ذٍٛ اأ و إ اص املٓٗخ ق٢ً احملت٣ٛ ايةٖٛاٞ ايشٟ ٜزصعْٛ٘و ٚقًـ٢  

َُُ ًعا يف إجضا٤ َكابة  َـع ٖـؤال٤ املعًُـو     وفٍٛ ٚ ضا٥ل ازصٜغِٗ. ٚااثع ايثاذو املزخٌ ايهٝؿٞ 

ــ . ٚو ــ٘ ايطـــةب          ايغـ ــٛاٞ ايـــشٟ ٜتعًُـ ــٔ احملتـــ٣ٛ ايةٖـ ــٓٗخ ٜػـــو َـ ــا٥خ وٕ إ ـــاص املـ                 هٗـــض  ايٓتـ
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ًعا قــٔ وٕ إ ــاص املــٓٗخ رؾــع املعًُــو الاثــاع  ضا٥ــل اكًٝزٜــ١ اعتُــز قًــ٢        يف ايزصاعــا  ايز١ٜٝٓؾنــ

 املعًُو يف ايتزصٜػ بؾهٌ صٚاٝ  اكًٝزٟ.

بعٓـٛإ: اكٝـِٝ ملـز٣     Carlos Lopez Marcano (2013)رصاع١ ناصيٛؼ يٛبٝظ َاصناْٛ 

َٛا١َ٤ إ اص َٓـاٖخ ايًػـ١ اإل)ًٝظٜـ١ اإلقًُٝـٞو ٚمماصعـا  ايتـزصٜػ ايقـؿ١ٝ يف املزصعـ١ ايعًٝـا          

. ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاع١ إىل اعتهؾـاف ْوضٜـ١ ايـتعًِ ايثٓا٥ٝـ١     اMetropolitanآطك١ َرتٚبٛيٝتإ 

سا ناْـ  اتُاؽـ٢ َـع مماصعـا  اـزصٜػ      نُا اقرتذٗا إ اص َٓٗخ ايًػ١ اإل)ًٝظ١ٜو َٚعضؾ١ َـا إ 

ــا ٜزصعــٕٛ ايًػــ١ اإل)ًٝظٜــ١ َــٔ    26ايًػــ١ اإل)ًٝظٜــ١ نًػــ١  اْٝــ١. ٚاأيؿــ  ايزصاعــ١ َــٔ    ًُ َعً

ايقـ ايعاؽض إىل ايقـ اي اْٞ قؾضو ٚ ثل قًِٝٗ اعتثٝإو َٚةذوا  فـؿ١ٝ َكٓٓـ١و ٚوعـؿض     

ًعٛا ايتؿهو يف مماصعااِٗ ايتز ُِ ُْٜع  صٜغ١ٝو ٚيف ايتدطٝ  هلا.   قٔ وٕ املعًُو البز وٕ 

بعٓــٛإ: ارصاعــ١ ذايــ١ يــرباَخ نًٝــا    Leslie J. Harris(2013)رصاعــ١ يٝظيــٞ ٖــاصٜػ 

ايتُضٜض; يٛفــ إرصاد وتـ٣ٛ قًـِ ايؾـٝدٛخ١ يف بـضاَخ ايتُـضٜض املغـح١ً يزصجـ١ ايظَايـ١و          

وامـضٟ  اعتدزاّ إ اص املٓٗخ ايتعًُٝٞا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاعـ١ ايٛفـؿ١ٝ إىل عـع املعًَٛـا  َـٔ      

ايتُضٜض ذٍٛ نٝؿ١ٝ انـُو وتـ٣ٛ قًـِ ايؾـٝدٛخ١ قـٔ ققـز يف َـٓٗخ نًٝـ١ نًٝٓٝهـٛ           

يًتُــضٜض املٓظيــٞ. ٚوعجضٜــ  رصاعــ١ ذايــ١ ٚفــؿ١ٝو ٚاعــتدزَ  املكــابة  ايؾدقــ١ٝو ٚاعــتثاْا     

بؾــهٌ -َغــر١ٝو ٚ ًٝــٌ ايٛ ــا٥ل. ٚاٛفــً  ايٓتــا٥خ إىل وٕ بعــض وؾــضار قٝٓــ١ ايزصاعــ١ ًٜتظَــٕٛ   

ا  احملزر٠ باملٓاٖخ املهتٛب١ ٚاملزصٚع١ إلرصاد وت٣ٛ ايؾٝدٛخ١ يف املٓـاٖخ ايـ    باملتطًث -ؽدقٞ

 مت ُرصّغعغْ  ٚاخُتِثضغْ .   

 ٌ بعٓـــٛإ: ا ًٝـــٌ َٚكاصْـــ١ َعـــاٜو ايزٚيـــ١    Heidi Ertl  (2014)رصاعــ١ ٖاٜـــزٟ وصاـــ

١ إىل األعاعــ١ٝ املؾــرتن١ يًضٜامــٝا و ٚإ ــاص َــٓٗخ ايضٜامــٝا  بغــٓػاؾٛص٠ا. ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ 

إجضا٤  ًٌٝ َكاصٕ بو املعاٜو ايٛ ٓٝـ١ يًضٜامـٝا  ٚوع ـض املـٓٗخ يف املضذًـ١ األعاعـ١ٝ ٚاي اْٜٛـ١        

ٌغ وتــ٣ٛ اًــو املٓــاٖخو ٚوؽــاص        ــ بايٛالٜــا  املترــز٠. ٚاعــتدزَ  اعــتثاْا  العــتطةع ارصا٤و ُٚذًَّ

يزٚيـ١ األعاعـ١ٝ ُاوٗـض    ايٓتا٥خ إىل وٕ إ اصٟ املٓٗحو ٜتؾابٗإ يف اػطٝـ١ احملتـ٣ٛو يهـٔ َعـاٜو ا    

 ْغًثا وق٢ً َٔ اًو املعاٜو يًُضذ١ً اي ا١ْٜٛ.  

بعٓـٛإ: ارصاعــ١ ذايـ١ َتعــزر٠     Lindsay M. Radice (2016)رصاعـ١ يٝٓزعـٞ صارٜــػ   

ٌِ َعًُـٞ املزصعـ١ ايها ٛيٝهٝـ١; يتٓؿٝـش قٓافـض إ ـاص         العتكقا٤  ضا٥ل ايتعًِٝ املغتدز١َ َٔ ِقثغـ

 ٜ ض األرٚا  ايها ٛيٝهٝــ١ يًؾــثاب يف عــٔ املزصعــ١ اي اْٜٛــ١ا. ٖــزؾ   املــٓٗخ ايعكا٥زٜــ١; َــٔ وجــٌ اطــٛ

ُِـــزغ قـــاّ    و 2008ٖــشٙ ايزصاعـــ١ إىل َعضؾـــ١ نٝــــ آؿـــش املٓـــاٖخ ايها ٛيٝهٝـــ١ إ ـــاص املـــٓٗخ ايـــشٟ اعقُت

ــشو ٚااثعــ  ٖــشٙ           ــ٢ ايطضا٥ــل ايتزصٜغــ١ٝ ايــ  ٜغــتدزَٗا املعًُــٕٛ يف ايتٓؿٝ ٚنــشيو ايتعــضف قً

ايٛفـــ ٚاملكاصْـ١ بـو  ة ـ١ عــٝاقا  يتٓؿٝـش إ ـاص املـٓٗخ; ٖٚــٞ:        ايزصاعـ١ َـٓٗخ رصاعـ١ ااايـ١ يف    

ايتعًـِٝ ايضصــٞو ٚايتعًـِٝ املٗــ و ٚايث٦ٝـ١ املزصعــ١ٝ. ٚقهغـ  ايٓتــا٥خ وٕ ايطضا٥ـل األن ــض ؽــٝٛقاع      

اي  ٜغتدزَٗا َعًُٛ املزاصؼ ايها ٛيٝه١ٝ اًو ايـ  اعتُـز قًـ٢ ايتهٓٛيٛجٝـاو ٚايـتعًِ امُـاقٞو       

 زقِ ايتزصٜػ  ثكعا إل اص املٓٗخ ٖٛ ايتعًِٝ ايضصٞ. نُا وٕ ون ض عٝام ٜ

 ٜٚةذى َٔ قضض ايزصاعا  ايغابك١ َا ًٜٞ:  

    و -يف ذــز قًــِ ايثاذ ــ١ -ْــزص٠ ايزصاعــا  ايعضبٝــ١ ايــ  اعــتدزَ  َقــطًح إ ــاص املــٓٗخ    

يف ذو وٕ ايزصاعا  األجٓث١ٝ قٓٝ  ب٘و ٚبترزٜز ايؿضٚم بٝٓ٘ ٚبو ٚ ٝك١ املٓٗخ; األَـض  

 دنعٌ ايثرو ااايٞ ؾضف١ يتٛمٝح اًو ايؿضٚم.   ايشٟ
  رصاعا   ١ًًٝٝ اكٛي١ٝ ألع ض َٓاٖخ َع١ٓٝ. -يف األغًد  -ايزصاعا  ايغابك١ 

   املعًُــــوو اخلــــربا٤و  –مل اتحاٖــــٌ ايزصاعــــا  ايغــــابك١ صرٚر وؾعــــاٍ وفــــراب املقــــًر١

خــةٍ إجــضا٤ا  ذــٍٛ وع ــض املــٓٗخو ٖٚــٛ َــا صاقــاٙ ايثرــو ااــايٞ   -ايكــا٥ُو قًــ٢ املٓــاٖخ 

 ٚمع اإل اص املكرتح يف رَخ َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
  االعـتثاْا  املؿتٛذـ١    -ايزصاعا  َعوُٗا ااثع  املٓر٢ ايهٝؿٞ مم ًعا يف )رصاعا  اااي١

  ًٌٝ احملت٣ٛ(. -املكابة  املؿتٛذ١  -
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ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

511 

 

      تعزرٜـ١  خافـ١ اًـو ايـ  اتغـِ باي     -قٓٝ  اًو ايزصاعا  بترًٝـٌ اذتٝاجـا  اجملتُعـا

 و ٚايٛقٛف ق٢ً َز٣ َضاقا٠ وع ض املٓاٖخ اًو االذتٝاجا .-اي كاؾ١ٝ
             َٛمٛع إ ـاص املـٓٗخ ٚاكٛيـ٘ ؽـػٌ ذٝـًظا نـثًوا َـٔ اٖتُاَـا  ايثـاذ و يف ايػـضب َٓـش

ًٜــا الْطــةم ايثرــو ااــايٞ   ؾــرت٠ طَٓٝــ١  ًٜٛــ١ ذتــ٢ ارٕ; األَــض ايــشٟ ٜعطــٞ َــربًصا قٛ

و َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعـا   حنٛ اخلضٚد ب  اص َٓٗخ َكرتح يتنُ

 االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.  
    املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ َــٔ وْغــد اجملــاال  ايــ  يهــٔ وٕ  ــانٞ َثــار٤٣ إقــزار إ ــاص َــٓٗخ

 ايزصاعا  االجتُاق١ٝو َٚعاٜوٙ بايكضٕ ااارٟ ٚايعؾضٜٔ.
ايٞ; ٖٚـٛ ااملٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ا; ٚسيـو     ٚؾُٝا ًٜٞ قضض املتػو ايض٥ٝػ اي اْٞ يف ايثرو اا

َـــٔ ذٝـــو: بزاٜـــ١ هٗـــٛص املؿٗـــّٛو َعٓـــاٙو ٚوٖزاؾـــ٘و َٚعـــاٜوٙو ٚوٖـــِ ايزصاعـــا  ايغـــابك١ ايعضبٝـــ١   

ٚاألجٓثٝـــ١ ايـــ  قٓٝـــ  اعامـــ١ َؿَٗٛـــا  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١و َٚـــز٣ االعـــتؿار٠ َٓٗـــا يف ايثرـــو  

 ااايٞ.

Global Citizenship
بــزو االٖتُــاّ  2002وْــ٘ َٓــش قــاّ David Weatherly (2004 : 57 )ز رٜؿٝــز ٜٚ ضيــٞ ونــ

باملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ذٝو فاص  جظ٤ًا ال ٜتحظو َـٔ َٓـاٖخ املضذًـ١ اي اْٜٛـ١ بـ )ًرتا; ؾُغـًَّ  اينـ٤ٛ        

 ٞ                          قًٝٗـــــا بكـــــ٠ٛ يف املٓـــــاٖخ املعزيـــــ١و ايـــــ  اغـــــع٢ حنـــــٛ َـــــٓٗخ رصاعـــــٞ ذنكـــــل اايرتابـــــ  ايعـــــامل

Global Interdepen dence       ا; خاف١ يف امػضاؾٝا; يضؾـع َغـت٣ٛ ايـٛقٞ ايـزٚيٞ;  كٝكعـا خلطـ١

 إ)ًرتا يًت١ُٝٓ املغتزا١َ يف ايتعًِٝ.  

ٜؤنـز وٕ االجتـاٙ حنـٛ املٛا ٓـ١      Larry A. Hickman (2004 : 65)إيَّـا وٕ الصٟ ٖٝهُـإ   

ُـ  1948ايعامل١ٝ اضجع جشٚصٙ إىل قاّ  ز  األَـِ املترـز٠ اإلقـةٕ ايعـاملٞ اكـٛم اإلْغـإ.       قٓزَا اقت

ؾاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اٛعع رٚص ايؿضر إىل َا ٚصا٤ ايكٝٛر املؿضٚم١ اي  اعظي٘ قٔ ايعـامل قـرب ااـٛاجظ    

ايــ  ؾضمــٗا ايثؾــض وْؿغــِٗ; نــااٛاجظ: امػضاؾٝــ١و ٚايزٜٓٝــ١و ٚاي كاؾٝــ١و ٚاالجتُاقٝــ١ ... إ ;     

ــ٢ُ    ُٜغـ ــا  ــ١ َـ ــِٓٗ مماصعـ ــٞ يهـ ــا٤.     نـ ــا١ْٝ ععـ ــا٥ِٗ يإلْغـ ــل اْتُـ ــإا وٟ  كٝـ ــٛم اإلْغـ ا كـ

ٚعــاقزِٖ يف سيــو هٗــٛص نــ وئ َــٔ ٚعــا٥ٌ ايتٛافــٌ ايعــابض٠ يًرــزٚر امػضاؾٝــ١ خــةٍ ايٓقـــ    

اي اْٞ َٔ ايكضٕ املامٞ نايؿانػ ٚاإلْرتْ و ٚغوٖا َٔ ٚعا٥ٌ االاقـاٍ اإليهرتْٚٝـ١; ممـا ور٣    

 ايؿضر  ثكعا يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ قارًصا ق٢ً اينػ  قًـ٢  يربٚط قامل جزٜز ون ض ق٠ٛو ٚبايتايٞ ٜقو

ًٝــا ونــرب اــٌ ايكنــاٜا ايغــاخ١ٓ ايــ  اٗــِ ايعــامل وعــعو نايغــةّو             ذهَٛتــ٘ يتُــاصؼ رًٚصا رٚي

 ٚاإلصٖابو ٚغوٖا َٔ ايكناٜا سا  ايكٛاعِ املؾرتن١.

ٌّ َـٔ: بـٝ  إْغـًو        Mary Tjiattas (2004 : 151)َٚـاصٟ جتااـاؼ    Penny Enslinٜٚؤٜـزٙ نـ

َثــار٤٣ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١;   -بؾــهٌ مــُ -ذٝــو ونــزا وٕ اإل ــاص ايكــزِٜ اكــٛم اإلْغــإ ذنــٟٛ   

ٚقًٝ٘ دند وٕ ٜهٕٛ ٖٓاى قإْٛ قاملٞ قاّ ٜكّٛ ق٢ً نؿايـ١ ذكـٛم َـٛا ٓو قـاملٝو; َـٔ خـةٍ       

ًٝا.  صٚاب  ؾعاي١ قامل

 (166 : 2012)٤ ايغـابك١  ٚآخـضٕٚ ارصا  Iva Katzarska-Miller ٚرقـِ إٜؿـا نااظاصعـها ًَٝـض    

ًَـا. َٚـع طٜـار٠ ايـتػوا      50َٛجـٛر٠ َٓـش ون ـض َـٔ      -نُؿٗـّٛ   –َؤنزٜٔ وٕ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١      قا

يف عٝــع جمــاال  ااٝــا٠ )ايغٝاعــ١ٝ ٚاالقتقــار١ٜ ٚاي كاؾٝــ١( ْتٝحــ١ يًعٛملــ١; فــضْا  اجــ١ إىل  

ٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚبايتـايٞ بـزو  اوٗـض    اٛيٝز وؾضار قارصٜٔ ق٢ً اجتٝاط قامل ايعٛمل١ إىل ؾِٗ َؿّٗٛ امل

و ايهْٛٝــ١ Global identityَؿَٗٛــا  قــز٠ يًــتدًك َــٔ َغــا٤٣ٚ ايعٛملــ١; َ ــٌ: اهلٜٛــ١ ايعاملٝــ١     

Cosmopolitanism و املٛا ٓــــــــــ١ ايعاملٝــــــــــ١World citizenship ٚاملٛا ٓــــــــــ١ ايهٛنثٝــــــــــ١و                           

Planetary citizenship. 

مٛاب  يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اعتكاٖا َـٔ  Keiko Seki (1999 : 94 )ٝهٞ ٚقز ٚمع نٝهٛ ع

ًٝا قٓزَا اثزو ٖٜٛتـ٘ يف ايتثًـٛصو رٕٚ وٕ ٜـتِ وعـضٖا      وقُاٍ باٚيٛ ؾضٜضٟ; وُٖٗا وٕ املٛا ٔ ٜقو قامل
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راخٌ قضم َعوو وٚ ١ٜٖٛ و١ًٝ وٚ إق١ًُٝٝ وٚ ٚ ١ٝٓ. ؾثزيعا َٔ وٕ اتهٕٛ املؾاصن١ َـٔ ٚجٗـا    

ٝطض٠ َع١ٓٝو اقثح وكك١ ًْٛقا َٔ ااٛاص ايشٟ ٜتٝح اثارٍ ٚجٗـا  ايٓوـض رٕٚ   ْوض خامع١ يغ

خٛف. َٚٔ املِٗ وال ٜٓهض وذز ذل ارخضٜٔ يف اختٝاصااِٗو وٚ ٜؿـضض صوٜـ٘ قًـِٝٗو ٚاعٓـ٢ آخـض ال      

اؿضض ايزٍٚ املتكز١َ وٚ ايضوصاي١ٝ ايهرب٣ ِؾَهضٖا ٚخٝاصااٗا ق٢ً رٍٚ ايعاملو: اي ـاْٞو وٚ اي ايـوو   

يهٔ اكّٛ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ قًـ٢ وعـاؼ ايتغـاٟٚ يف ااكـٛم ٚاثـارٍ ٚجٗـا  ايٓوـض ذـٍٛ ايكنـاٜا           ٚ

اكّٛ ق٢ً ا١ُٝٓ اْتُا٤ ايؿـضر يإلْغـا١ْٝ    Global citizenshipايعامل١ٝ املؾرتن١. ؾاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 

ايـزٍٚ األقـ٣ٛ   اي  اتنـُٔ ُٖٝٓـ١ وٚ عـٝطض٠     Globalizationرٕٚ  ٝٝظو ٚبايتايٞ ال اع  ايعٛمل١ 

 ق٢ً األمعـ ِبِؿَهضٖا.

ــ١    Bhikhu Parekh (2003 : 12)نُــا ٜؾــو بٗٝدــٛ بــاصٜخ    إىل وُٖٝــ١ اعًــِٝ املٛا ٓ

ــ٘          ــٕٛ بـ ــوو ٜٚضاثطـ ــٞ َعـ ــع عٝاعـ ــٕٛ يف جمتُـ ــزٕٚ ٜٚعٝؾـ ــض ٜٛيـ ــز وٕ ايثؾـ ــو ٜؤنـ ــ١; ذٝـ ايعاملٝـ

قًـ٢ عـة١َ    ٚباملٛا ٓو ارخضٜٔ َٔ خةٍ قةقا  خاف١ اتُ ٌ يف املقاحل املؾـرتن١; يًرؿـاه  

ّئ َـــٔ اي كـــ١      ّئ َؾـــرتىب يًركـــٛم ٚايٛاجثـــا و َٚٓـــاذئ قـــا ــا وصامـــِٝٗو ٚاعـــتكضاص جمتُعـــااِٗو ْٚوـ

املتثاريـ١و ٚدنــد وٕ ٜترًُـٛا ْقــٝثِٗ َـٔ ايعــد٤ امُـاقٞ. َٚــٔ املتٛقـع وٕ ٜــزؾعٛا اينـضا٥د ايــ        

           ٌ اًثٝـ١   غايًثا َا اؿٝـز ارخـضٜٔو ٜٚنـرٕٛ بـأصٚاذِٗ َـٔ وجـٌ بةرٖـِ ٜٚؤجًـٕٛ َطـايثِٗ َـٔ وجـ

ــ١            ــ٘ ؾ ْٓــا مل خنــضد خــاصد إ ــاص املٛا ٓ ــاو ٚيهــٔ بــضغِ سيــو نً َطايــد ارخــضٜٔ األن ــض إااًذ

يف ذــو وْــ٘ قــز إٓ األٚإ يٓعطــٞ ؾضفــ١ يًِؿَهــِض غــو     وCivic Citizenship Educationايتكًٝزٜــ١ 

ع٢ يتطؿــٛ قًــ٢ ايغــطحو ٖٚــٞ سيــو ايٓــٛع َــٔ املٛا ٓــ١ ايــشٟ ٜغــ       -ناملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١  -املأيٛؾــ١ 

ــ١و       ــ١و ٚاالجتُاقٝـ ــ١و ٚاي كاؾٝـ ــزٚر امػضاؾٝـ ــاصد ااـ ــا٤ خـ ــا١ْٝ ععـ ــضر يإلْغـ ــا٤ ايؿـ ــهٌٝ اْتُـ يتؾـ

ٚايز١ٜٝٓ اي  اتقٌ احتُعااِٗ ؾرغدو ٚجتعًِٗ َٓػًكو قُا ذنزث يف ايعـامل وعـع; يتهـٜٛٔ    

 ذػ إْغاْٞ ععٞ ٜٓثش ايعٓـو ٚايتطضفو ٚقزّ قثٍٛ ارخض خاصد األع ض امػضاؾ١ٝ يًؿضر.

َؤنــًزا وٕ إنغــاب املــتعًُو    John P. Myers (2010 : 483)٘ جــٕٛ َــوط  ٜٚزقُــ

املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ فاص وًَضا ال َؿض َٓ٘ ْتٝح١ يًتػوا  االجتُاق١ٝ املتتاي١ٝ; ذٝو ونـز ايعًُـا٤ وٕ   

اهل١ٜٛ ايٛ ١ٝٓ ارٕ البز وٕ اؿغح اجملاٍ يةْتُا٤ا  املز١ْٝ املتعـزر٠ ٚقـرب ايٛ ٓٝـ١و ذٝـو فـاص       

بــو ايــزٍٚ غــو ٚامــر١ بغــثد اــزؾكا  اهلحــض٠و ٚايتكــزّ يف اكٓٝــا  املعًَٛــا و ٚايرتابــ    ااــزٚر

االقتقــارٟ املتٓــاَٞ. ؾقــاص  املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜــ١ يف َٛاجٗــ١ وَــضٜٔ; وٚهلُــا: َــٔ راخــٌ ايزٚيــ١           

ايكَٛٝـــ١و ؾوٗـــض  ايتعزرٜـــ١ ايعضقٝـــ١ ٚاالجتُاقٝـــ١ ايـــ  آـــارٟ  كٛقٗـــا املزْٝـــ١و ٚ اُْٝٗـــا: وٕ  

   األؾضار ارٕ فاص  قامل١ٝ  تز خاصد ذزٚر ايزٚي١ ايٛاذز٠.اْتُا٤ا

ٌّ َـٔ صٚالْـز اـٛصَٞ                  Jim Gleesonٚ جـِٝ جًٝغـٕٛ    Roland Tormeyٜٚتؿـل َعـ٘ نـ

قًـ٢ وْٗـا ْـٛع َـٔ املٛا ٓـ١ ٜٓطـٟٛ        Global Citizenshipذٝو ٜضإ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  (629 : 2012)

ضارو ٚذٝـا٠ ٚاٖتُاَـا  ارخـضٜٔ ايـشٜٔ ْؾـرتى َعٗـِ يف ااـػ        ق٢ً إقا١َ صٚاب  بـو ٖٜٛـا  األؾـ   

. ؾكــز فــاص ايؿــضر يف ايٛقــ  ااــايٞ قــارًصا قًــ٢ خًــل ايؾــعٛص       Sense of communityاجملتُعــٞ 

ُٜغـــ٢ُ    بايتنـــأَ َـــع ارخـــضٜٔ بـــز٤ًا َـــٔ املغـــت٣ٛ احملًـــٞ ايـــٛ   ٚاإلقًُٝـــٞو  ـــِ ايعـــاملٞ ؾُٝـــا 

ًٜا ي  ًِؿَهِض ايتكًٝز١ٜ ذٍٛ املٛا ١ٓ.   باملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اي  اؾهٌ  ز

ٚمل اثتعــز َٓوُـــ١ ايْٝٛغـــهٛ قـــٔ االجتاٖـــا  ايغـــابك١ ايـــ  آـــارٟ بنـــضٚص٠ االٖتُـــاّ  

و ٚجـايٝؿٞ راْـ    Ruano Javierبايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١; ؾٓحـز وٕ نًعـا َـٔ: صٚاْـٛ خـاؾٝو          

Galeffi Dante  ٛو ٚبْٛؾــٝو صٚبضاــPonczek Roberto (2015 : 111-112)   ونــزٚا وٕ َٓوُــ١

املٓتـز٣ ايـزٚيٞ األٍٚ يًْٝٛغـهٛ بعٓـٛإ ااعًـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝــ١:        2013ايْٝٛغـهٛ ْوُـ  يف رٜغـُرب    

إقزار املتعًُو ملٛاج١ٗ  زٜا  ايكضٕ ااارٟ ٚايعؾضٜٔا يف باْهٛى بتاٜةْز; ٚسيو َٔ وجٌ رقِ 

ص٠ ايتعًــِٝ ايعاملٝــ١ )ايتعًــِٝ وٚيعــا(   ًــ١ و ًكٗــا األَــو ايعــاّ يألَــِ املترــز٠ بــإ نــٞ َــٕٛ اَثــار  

Global Education First Initiative( اGEFIو)  َــٔ خمتًـــ ااهَٛــا و   ٚؽــاصى ؾٝــ٘ وؽــدال

ٚبــاذ وو ٚؽــضنا٤ ايتُٓٝــ١ يف اجملتُــع املــزْٞ. ٚنــإ اهلــزف ٖــٛ اٛمــٝح إجــضا٤ا  رَــخ َؿٗــّٛ      



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 
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ــِٝ. ْٚتٝحــ١ يــشيو وفــزص  ايْٝٛغــهٛ ٚ ٝكــ       ــ١:   املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف ايتعً ــ١ ايعاملٝ ــ١ املٛا ٓ ١ ااضبٝ

 َٓوٛص ْاؽ٤٢ا اكزّ ْتا٥خ َؾاٚصا  ذٍٛ ايتغابال  ارا١ٝ:

 ملاسا املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ؟ ٚملاسا ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ارٕ؟ -

 َا ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ؟ -

املٝــ١و َــا ايــشٟ دنــد ايكٝــاّ بــ٘ قًــ٢ املغــت٣ٛ ايعــاملٞ; يــزقِ ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايع           -

 ٚاعظٜظٖا؟
ٚقز وؽاص ايتكضٜض ايٓٗا٥ٞ يًُٓتز٣ اي اْٞ يًْٝٛغهٛ ذٍٛ ايرتب١ٝ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١:    

ــ٢      (5-4 : 2015)بٓــا٤ جمتُعــا  عــ١ًُٝ َٚغــتزا١َ     إىل وٕ جٗــٛر ايْٝٛغــهٛ يف رقــِ ايرتبٝــ١ قً

    ٜ إىل  28ػ يف ايؿـرت٠ َـٔ   املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ال اظاٍ َغتُض٠; ؾكز ُقِكزغ املٓتـز٣ اي ـاْٞ يًْٝٛغـهٛ بثـاص

ًُــا ملثــارص2015٠َــٔ وجــٌ ايترنــو ملــا بعــز قــاّ   2015ٜٓــاٜض  30 ايغــابل سنضٖــاو ٚآاعــث١  ( GEFI) و رق

ٌِ ُؽــعث١ ايتعًــِٝ ٚايــتعًِ ٚاحملتــ٣ٛو     ايــشنض٣ ايغــ١ٜٛٓ ايغــثعو يًْٝٛغــهٛ. ُْٚوــِ املٓتــز٣ َــٔ ِقثغــ

     ٚ نٛصٜــا. ٚمشــٌ ؽــضنا٤ً آخــضٜٔ   ٚقطــاع ايتعًــِٝ بايْٝٛغــهٛ بــزقِ َــٔ ايُٓغــاو ٚعــًط١ٓ قُــإو 

نُثــارص٠ األَــو ايعــاّ يألَــِ املترــز٠و َٚعٗــز َٗا ــا غاْــزٟ يًرتبٝــ١ َــٔ وجــٌ ايغــةّ ٚايتُٓٝــ١   

( ايتــابع يًْٝٛغــهٛو َٚضنــظ ايتعًــِٝ َــٔ وجــٌ ايتؿــاِٖ ايــزٚيٞ ايتــابع ملٓوُــ١      MGIEP)املغــتزا١َ 

ايعظٜظ ايزٚيٞ يًرٛاص بو األرٜـإ   ايْٝٛغهٛ يف آعٝا ٚاحملٝ  اهلارٟو َٚضنظ املًو قثز ا  بٔ قثز

 (و ٚؾضق١ قٌُ َقؿٛؾ١ ايتعًِ. KAICIID)ٚاي كاؾا  

رٚيـ١ َـٔ عٝـع َٓـا ل      61َؾـاصنعا َـٔ    250ٚؽاصى يف املٓتز٣ اي اْٞ يًْٝٛغـهٛ ذـٛايٞ   

ايعــامل َــٔ بٝــِٓٗ فــاْعٛ ايكــضاص ٚايغٝاعــا و ٚاملعًُــٕٛ ٚاألنــاريٕٝٛو ٚايكطــاع اخلــالو ٚمم ًــٛ  

 ْ ًعا قــٔ املــتعًُوو ٚمم ًــٞ ايؾــثاب. ٚمشًــ          اجملتُــع املــز ٞ )ايــٛ  و ٚاإلقًُٝــٞو ٚايــزٚيٞ(; ؾنــ

املٛامـــٝع مماصعـــا  ايتـــزصٜػو ٚاعًـــِٝ ايغـــةّو ٚذكـــٛم اإلْغـــإو ٚاذـــرتاّ ايتٓـــٛع ٚايتعًـــِٝ بـــو  

األرٜــإو ٚواصبــ١ ايتُٝٝــظ ٚايعٓـــو ٚايتعًــِٝ َــٔ وجــٌ ايتُٓٝــ١ املغــتزا١َ َٚؾــاصن١ ايؾــثاب.            

ٝــــا املعًَٛــــا  ٚاالاقــــاال  ٚٚعـــا٥ٌ اإلقــــةّ االجتُاقٝــــ١و ُٚذــــزّغرغْ  األعــــػ  ٚاعـــتدزاّ اهٓٛيٛج 

ٚنٝؿٝـ١ آُٝتٗـا نٛاذـز َـٔ وٖـزاف ايتُٓٝـ١        (وGCED)املؿَٗٛاا١ٝ يًرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١  

املغتزا١َ املغتكث١ًٝ. يف م٤ٛ ٖشٙ اخلًؿ١ٝ; صنظ  املٓاقؾا  خةٍ املٓتز٣ اي ـاْٞ قًـ٢ اعتهؾـاف    

ايتعًــِٝ ٚايغــةّو  ً ــا قــٔ إجابــا  ألعــ١ً٦; َ ــٌ: َــا ايعٛا٥ــل ايــ  اعــرتض ايغــةّ     ايــضٚاب  بــو

وٕ اغــاقز يف بٓــا٤ جمتُعـا  عــ١ًُٝ؟ َــا ون ــض االعــرتااٝحٝا  ؾعايٝــ١   GCED ٚنٝــ يهــٔ يـــ 

يتعظٜظ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ َٔ خةٍ ايتعًِٝو ال عُٝا يف اجملتُعا  اي  آتؾض بٗا املٓاطقـا  ٚعـٝاقا    

؟ َا ايزصٚؼ املغتؿار٠ َٔ اعًِٝ ايغةّ ٚذكٛم اإلْغإ؟ نٝـ ٜـتِ اعًـِٝ ٚاعًـِ ااملٗـاصا      ايعٓـ

ا; َ ـٌ: االذــرتاّو ٚايتنـأَو ٚايــتعًِ ايتعـاْٚٞو ٚايتؿــاٚض ٚغوٖـاو ايــ  ُاعــز     Soft skillsايٓاقُـ١  

ِ   -ٚألٟ غـضض -وعاعـ١ٝ يف اغـٌٗٝ ايتػــٝو املغـتزاّ؟ نٝــ يهــٔ      ؟ GCED  وٕ ْكـٝػ ْتــا٥خ اعًـ

خـــاصد قطـــاع ايتعًـــِٝ ايضصـــٞو َـــا رٚص ايتعًـــِٝ غـــو ايضصـــٞ ايـــشٟ اكزَـــ٘ ٚعـــا٥ٌ اإلقـــةّو وٚ   ٚ

َٓوُــا  اجملتُــع املــزْٞو وٚ املٓوُــا  ايزٜٓٝــ١و وٚ ايكطــاع اخلــال؟ نٝـــ يهــٔ وٕ ٜهــٕٛ ايؾــثاب  

 ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ؟ َا املٓاٖخ املأَٛي١؟   ون ض اخنضا ا يف ق١ًُٝ

َؤنـز٠ وٕ  Catherine Hartung (2017 : 18 )ل نـا ضٜٔ ٖـاصاْٛؼ   ٚااؿكـ  َـع َـا عـث    

َؿٗــّٛ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ قــز انتغــد ؽــعث١ٝع ون ــض يف ارْٚــ١ األخــو٠; يكزصاــ٘ قًــ٢ ايتركــل َــٔ  

ُِٚفَؿْ  بأْٗا ااألٌَ األبٝض ايهثو   Greatفر١ ايعٌُ ايغٝاعٞ يًزٍٚ اي  اؾٛبٗا ايؾهٛىو ٚقز 

white hope ًعا قـٔ إَهاْٝـ١  كٝكٗـا ااملٛاطْـ١       ا يف ايعةقـا  ا بـو   اCounterbalanceيزٚيٝـ١; ؾنـ

ايتٗزٜــزا  ايغٝاعــ١ٝ ٚاالقتقــار١ٜو ٚسيــو بــزقِ َــٔ َٓوُــا  رٚيٝــ١ ورتَــ١; َ ــٌ: ايْٝٛغــهٛو     

بأْٗـا   GCE( اضبٝـ١ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١    2014ٚايْٝٛغٝـ. ؾع٢ً عثٌٝ امل اٍ ٚفـ َٛقع ايْٝٛغـهٛ قـاّ )  

َــٔ عٝــع األقُــاص بــايكِٝو ٚاملعــاصفو ٚاملٗــاصا  ايــ  اضاهــظ قًــ٢ اذــرتاّ      اٗــزف يتظٜٚــز املــتعًُو 

ــتزا١َ        ــ١ املغـ ــوو ٚايتُٓٝـ ــاٚا٠ بـــو امٓغـ ــٛعو ٚاملغـ ــ١و ٚايتٓـ ــ١ االجتُاقٝـ ــإو ٚايعزايـ ــٛم اإلْغـ ذكـ
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ٚاضعٝدٗا. ٚ هو املتعًُو َٔ وٕ ٜهْٛـٛا َـٛا ٓو قـاملٝو َغـؤٚيوو ٜضٚجـٕٛ يعـامل َٚغـتكثٌ        

 وؾنٌ يًحُٝع.

إ اص اًو امٗٛر ايزٚي١ٝ حملانـا٠ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و ال يهـٔ وٕ اوـٌ َقـض ٚاقؿـ١        ٚيف 

ايعاملٝـــ١ َٓٗـــا قًـــ٢ ٚجـــ٘  -َهتٛؾـــ١ األٜـــزٟ رٕٚ َٛانثـــ١ ٖـــشا ايتكـــزّ ايهـــثو يف اعًـــِٝ املٛا ٓـــ١  

ًٝا يإلْغا١ْٝ ععا٤و ٚيٝػ َٓػًكعا قًـ٢ عـٝاق٘   -ايترزٜز و يف واٚي١ إلخضاد ايطايد املقضٟ َٓتُ

ٚاإلقًُٝٞ ؾرغدو ٚبٓا٤ً قًٝ٘ ؾةبز َٔ انُو َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف املكضصا  ايـ    احملًٞ

ــٗا َكــضصا  ايزصاعــا           ــزُّ ُٖٗــا األٍٚ آُٝــ١ االْتُــا٤ َٚؾــاصن١ اإلْغــا١ْٝ ععــا٤و ٚايــ    ً ُٜعغ

 االجتُاق١ٝو ٚايرتب١ٝ ايٛ ١ٝٓ ق٢ً ٚج٘ ايترزٜز.

 :Global Citizenshipَؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  (و )

وْ٘ يهٔ إصجاع َقطًح  Catherine Hartung (2017 : 18)وٚمر  نا ضٜٔ ٖاصاْٛؼ 

اعٓـــ٢ ا Cosmopolitanا إىل املؿٗـــّٛ ايْٝٛـــاْٞ ايكـــزِٜ اايعـــاملٞ Global citizenااملــٛا ٔ ايعـــاملٞ  

 ".Citizen of the worldاَٛا ٔ ايعامل 

ٛا ٔ ايعـــاملٞ بأْـــ٘ سيـــو املـــ Louise Douglas (2001 : 89)ٚقــّضف يـــٜٛػ رٚجـــةؼ  

 ايؾدك:

 .املزصى يًعامل األٚعع 

 .ايشٟ ذنرتّو ٜٚكزص ايتٓٛع 

          ــاو ًٝ ًٝاو ٚاجتُاق ًٜاو ٚعٝاعــ يزٜــ٘ قــزص َــٔ ايؿٗــِ يًهٝؿٝــ١ ايــ  ٜعُــٌ بٗــا ايعــامل; اقتقــار

ًٝا. ًٝاو ٚب٦ٝ ًٝاو ٚاكٓ  ٚ كاؾ

 .ٞايضاؾض يًوًِ االجتُاق 

 ًٝا.ايشٟ ٜؾاصىو ٜٚغِٗ يف اجملتُع  ُٝع َغتٜٛاا٘; و ًٝاو ٚقامل ً 

  .١ًَ ًْا ون ض إْقاؾعاو ٚاعتزا  املغتعز يًعٌُ يٝحعٌ ايعامل َها

 .٘ايشٟ ٜترٌُ َغؤٚي١ٝ اقضؾاا 
بأْٗـا: اسيـو ايٓـٛع     Chris Armstrong (2006 : 349)نُـا قّضؾٗـا نـضٜػ وصَغـرتْٚخ     

اعـث١  َٔ املٛا ١ٓ ايشٟ ٜؾـٌُ  ة ـ١ َهْٛـا  وعاعـ١ٝ; ٖـٞ: اخلطـاب ايعـاملٞ اكـٛم اإلْغـإو و         

 ا.Global civil societyقامل١ٝ ملغؤٚيٝا   املٛا ٔو ٚوخًوا اجملتُع املزْٞ ايعاملٞ 

( 167 - 166 : 2012ٚآخـضٕٚ )  Iva Katzarska-Miller ٜٚعّضؾٗـا إٜؿـا نااظاصعـها ًَٝـض    

بأْٗــا: اايتــظاّ وخةقــٞ ْؾــ  يترغــو ايعــامل. ٚاــضاث  بايعزايــ١ االجتُاقٝــ١و ٚذكــٛم اإلْغــإو          

 ايث١ٝ٦ٝو ٚايتعا ـو ٚايتؿاِٖ اي كايف بو خمتًـ األؾضار يف ايعاملا.ٚايكناٜا 

ٌّ َـٔ: عـتٝؿٔ صٜغـو              -Iva Katzarskaٚإٜؿـا نااظاصعـها ًَٝـض     Stephen Reysenٜٚعّضؾٗـا نـ

Miller (2013 : 858)          بأْٗا: اايٛقٞو ٚايضقاٜـ١و ٚاذتنـإ ايتٓـٛع اي كـايف َـع اعظٜـظ ايعزايـ١ االجتُاقٝـ١

 ١َو إىل جاْد ايؾعٛص باملغؤٚي١ٝ جتاٙ وٟ اقضفا.ٚاالعتزا

بأْٗــا: اَٗــاص٠ مــضٚص١ٜ يثٓــا٤ ايزٚيــ١    Sohyun An (2014 : 26)يف ذــو قّضؾٗــا عــٖٕٛٝٛ إٓ            

ًعا قـٔ مـضٚصٜتٗا        ٚايٓحاح يف ايغٛم ااض٠ ايعامل١ٝو ٚقٛمل١ األخـةمو ٚاألٜـزٜٛيٛجٝا  ايث٦ٝٝـ١; ؾنـ

ٓطكٞ إلفةح ايتعًِٝ ايعاّو ٚاملٓوٛصا  ٚايكِٝ ايعاملٝـ١و ٚايغـٝام   يألَٔ ايكَٛٞ; ٚاكزّ األعاؼ امل

 ايةطّ يت١٦ٝٗ ايطةب األجاْد يف وٟ رٚي١ َٔ ايزٍٚا.    

بأْٗـا: اسيـو ايٓـٛع َـٔ      Carlos Alberto Torres (2015 : 269)ٜٚعّضؾٗـا نـاصيٛؼ ويرباـٛ اـٛصٜػ             

يتظاّ باخلو امُاقٞ; وٟ اتنُٔ ؾهض٠ ااملٛا ٓـ١  املٛا ١ٓ ايشٟ ٜتطًد ؾِٗ ايعةقا  ايعامل١ٝو ٚاال

ايزيكضا ١ٝ َتعزر٠ اي كاؾا ا ايـ  ٜغـاقز ؾٝٗـا ايتعًـِٝ ايطـةب يف اطـٜٛض قـزصااِٗ قًـ٢ ايعُـٌ          



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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قرب االختةؾا  االجتُاق١ٝ ٚاي كاؾ١ٝو اًو املٗاصا  اينـضٚص١ٜ يًُٛا ٓـ١ يف ب٦ٝـ١ قاملٝـ١ َتعـزر٠      

 اي كاؾا ا.  

ٝ ٚقـّضف             ٛ    Cristian Coxإ نـٛنػ  نضعـت ( 9-6 : 2017) اعتؾـاصٟ َٓوُـ١ ايْٝٛغـه

نيــٛسد ٜطــضح نٝـــ يهــٔ   ا :أْٗــا( بGlobal Citizenship Education) GCEDاملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١  

ِ  وٚاملٗـاصا   ويًتعًِٝ وٕ ٜطٛص املعضؾـ١  ٚاملٛاقــ ايـ  ذنتاجٗـا املتعًُـٕٛ يتـأَو قـامل ون ـض         وٚايكـٝ

ًُا واقـــزيع                         ٜتنـــُٔ ٖـــشا املؿٗـــّٛ اايرتبٝـــ١ املزْٝـــ١ ٚاملٛا ٓـــ١ و ٚٚاعـــتزا١َ وٚمشٛيعـــا وٚاغـــاوعا وٚعـــً

ممـا ذنـٍٛ   ا يٛ ٓٝـ١ ا اذـزٚرٖا ق٢ً ْطام وٚعع َٔ  يهٔ(و Civic Citizenship Education)   CCEا 

١ َع ايٓوـاّ  و ٚايعةقٚايٛ ١ٝٓ واحملت٣ٛ ايتكًٝزٟ )ايشٟ ٜؾو إىل ايعٝؿ ًَعا يف ايغٝاقا  احمل١ًٝ

ًٝــ جزٜــز  َٓوــٛص قــاملٞايغٝاعــٞ ايــٛ  ( إىل               بأُٖٝــ١ ايتعًــِٝ  االقــرتافا يف ي ــٌ  ــٛال َؿَٗٛاا

 ووبعارٖا االجتُاق١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚاي كاؾ١ٝ ٚاالقتقـار١ٜ ٚايث٦ٝٝـ١  ٚ و ٚذًٗاويف ؾِٗ ايكناٜا ايعامل١ٝ

ايـ  يهـٔ وٕ اغـٌٗ    و ٗـاصا  بـو املـتعًُو   ٚاملٚايكـِٝ  نُا ٜعرتف بـزٚص ايتعًـِٝ يف آُٝـ١ املعضؾـ١     

 ا.ايتعإٚ ايزٚيٞفٛص ٚآيٝا  

ٌّ َـٔ: بـٍٛ ؽـوَإ                ٚ   ،Paul Sherman (2016 : 635)يف ذـو قّضؾٗـا نـ  ٚ ااْٝـا بـاخض
Tanya Bakhru  ٚصٚبــٔ صٚجــضطRobin Rogers (2016 : 23  بأْٗــا: ااٛجــ٘ حنــٛ اكــزٜض ايرتابــ )

ٓــٛع اي كــايفو ٚذكــٛم اإلْغــإو ٚااليتــظاّ بايعزايــ١ االجتُاقٝــ١ ايعاملٝــ١و   ايعــاملٞ يًثؾــضو ٚاذــرتاّ ايت

ٚااغاعــ١ٝ جتــاٙ َعاْــا٠ ايٓــاؼ يف عٝــع وحنــا٤ ايعــاملو ٚايكــزص٠ قًــ٢ صبٜــ١ ايعــامل نُــا ٜــضاٙ             

 ارخضٕٚو ٚ ٌُ ايؿضر َغؤٚي١ٝ وؾعاي٘و ْٚٝاب١ قٔ ارخضٜٔا.

                       ( بأْٗــــا: ااعًــــِ ايعــــٝؿ ًَعــــا 2016 : 509) Martin Haighٜٚعضؾٗــــا َــــاصأ ٖــــاٟ           

                  )ايتعزرٜــ١ ٚايــٛقٞ اي كــايف(و بطضٜكــ١ وخةقٝــ١ )ايعزايــ١ االجتُاقٝــ١ ٚاإلْقــاف(و اعًــِ ايعــٝؿ        

  ٞ                                           يف ٥ٚـــــــاّ َـــــــع َٛ ٓٓـــــــا )االعـــــــتزا١َو ٚوـــــــٛ األَٝـــــــ١ ايث٦ٝٝـــــــ١(;  كٝكعـــــــا يًـــــــٛقٞ ايعـــــــامل

Global Consciousness    ٌُملغــاقز٠ املــتعًُو يف اٛعــٝع آؾــام اؿهوٖــِو ٖٚــٜٛتِٗ ايشااٝــ١و يتؾــ

 وؽداًفا آخضٜٔ بهٌ آٛقااِٗو ٚيف ايٓٗا١ٜ االْتُا٤ يألصض بأنًُٗاا.

ُٜعّضؾٗـا صَٚٝـٛ يـٞ     ٚRomeo B. Lee  ( ٕٚبأْٗـا: اايـٛقٞو ٚاالٖتُـاّو    213 : 2017ٚآخـض )

كايفو ٚاعظٜظ ايعزاي١ االجتُاق١ٝو ٚاالعتزا١َ ايث١ٝ٦ٝو ٚايؾـعٛص باملغـؤٚي١ٝ يًعُـٌ    ٚاث  ايتٓٛع اي 

 َٔ وجٌ  غو ايعاملا.

( بــو املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٚاملٛا ٓــ١ 2010 : 485) John P. Myersٚقـز ؾــّضم جــٕٛ َــوط  

 ايتكًٝز١ٜ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 

 املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ        ٚج٘ املكاص١ْ

National citizenship 

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ       

Global citizenship 

 Statusاااي١ 
 وخةق١ٝ قا١ْْٝٛ / َؤعغ١ٝ

 Membershipايعن١ٜٛ 
 َؿتٛذ١ وزر٠و َٚكٝز٠

 Basic unitايٛذز٠ / اجملُٛق١ األعاع١ٝ  
 ايعامل ايزٚي١ ايك١َٝٛ

 Settingاحملٝ  
قابض٠ يًرزٚرو جمتُعا   اجملتُعا  اإلق١ًُٝٝ

 تد١ًَٝ

 Locus of actionَهإ ايعٌُ 
 اجملتُع املزْٞ ايعاملٞ ايٓواّ ايغٝاعٞ ايٛ  

 Civic identityاهل١ٜٛ املز١ْٝ 
 َض١ْ َٚتعزر٠  ابت١ )ٚيهٔ َتٓاطع قًٝٗا(

 

ًٝـــا يف ايثرــو ااــايٞ بأْٗـــا      : اجمُٛقــ١ َـــٔ  ُٚاعــّضف ايثاذ ــ١ املٛا ٓـــ١ ايعاملٝــ١ إجضا٥

كــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١; بٗــزف آُٝــ١    املؿَٗٛــا  املطًــٛب انــُٝٓٗا ا 

اْتُـــا٤ ايطـــةب يعـــامل ون ـــض قـــزيعاو ٚاغـــاوعاو ٚاعـــتزا١َعو ٚإْغـــا١ْٝع; بٗـــزف بٓـــا٤ قـــزصااِٗ قًـــ٢   

املؾاصن١ يف ذٌ ايكناٜا ايعامل١ٝو ٚايتعإٚ ايزٚيٞو ٚ ٌُ املغؤٚي١ٝ َٔ وجٌ  غو ٖـشا ايعـاملو   
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يترضى حنٛ ٚذز٠ اإلْغا١ْٝ ايكا١ُ٥ ق٢ً ايعزٍ ٚاإلْقاف بـو ايؾـعٛب   ْٚثش ايعٓـ ٚايتطضفو ٚا

 ٚاي كاؾا و ٚايزٜاْا  املدتًؿ١ا.    

 وٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ: (ب )

مخغــ١ وٖــزاف ص٥ٝغــ١  Sameena Eidoo, et. al. (2011 : 64 ) ٚمــع  صٝٓــا إٜــزٚ ٚآخــضٕٚ   

 يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 ٚاعتكقا٤ قةقا  ايك٠ٛ اهلض١َٝ ايعامل١ٝ. ايؿِٗ ايٓكزٟ يًعٛمل١و .1
 ايعٌُ اؿّٗٛ ٚاعع ٚقُٝل يتعًِ املٛا ١ٓ. .2
اــث  ايٓكــز ايــشااٞو ٚايــٓٗخ االْعهاعــٞ يهٝؿٝــ١ اــٛصط األؾــضارو ٚاجملُٛقــا و ٚاألَــِ يف        .3

 املؾهة : احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ.
 ١.املؾاصن١ يف ٚجٗا  ايٓوضو ٚايتٓٛع اي كايف; َٔ خةٍ وٛ األ١َٝ ايٓكزٜ .4
 اعتدزاّ ٚعا ١ املٛا ١ٓو ٚ هو قٛاٗا.  .5

وٕ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١    Tetyana Koshmanova (2009 : 47 - 48)بُٝٓا ونـز  اٝتٝاْـا نٛمشاْٛؾـا    

اٗزف ا١ُٝٓ املٗاصا  ايعامل١ٝ يًُؾاصن١ ايؿعاي١ ٚايتعًِ َز٣ ااٝا٠. ٚاتُ ٌ اؿقـًٝعا يف اهلـزؾو   

 اراٝو:

 ملغؤٚي١ٝ قٔ ايعاملو ٚايتعا ـ.ايؾعٛص بايرتاب  املغتُضو ٚا .1
اذرتاّ ٚقثٍٛ ٚجٗـا  ايٓوـضو ٚاي كاؾـا  املدتًؿـ١و ٚايكـزص٠ قًـ٢ ايتقـضف قـرب  غـو           .2

 ايث١٦ٝ املز١ْٝ ايعامل١ٝ.
ؾــربغِ االختةؾـــا  اخلاصجٝـــ١; ؾــ ٕ اإلْغـــا١ْٝ َترـــز٠ َــٔ خـــةٍ اؾـــاب٘ االذتٝاجـــا     

 ٚايضغثا  يف األعاؼ.

ــاصأ   ــظا َـ ــا يٝـ ــ Leisa A. Martinوَـ ــظٜو  (و159 : 2012)ضٕٚ ٚآخـ ــاّ َٝغٝاعـ                          ٚجـــضٜخ ًٜٚٝـ

Greg William Misiaszek (2015 : 284)      ؾٝؤنــزٕٚ وٕ اهلــزف األصــ٢ يًُٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٖــٛ: خًــل

جمُٛقــ١ َــٔ املــٛا ٓو ايعــاملٝو ايــشٜٔ عٝتقــضؾٕٛ بؾــهٌ َتنــاؾضو ٚ ضا٥ــل خافــ١ يترــزٟ          

ــظ ااكــٛم يف وٟ َهــ    ــ١و      ايوًــِو ٚاعظٜ ــ١ ايعاملٝ إ يف ايعــاملو ٚذــزرٚا  ة ــ١ َــزاخٌ يتعًــِٝ املٛا ٓ

ٌّ َٓٗا ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:  ٖٚزف ن

  املٛا ١ٓ ايًٝرباي١ٝ امزٜز٠Neo-liberal citizenship:  ٚاٗزف خلًل ؾِٗ قاملٞ يظٜار٠

 ايضبح ايعاملٞ قرب ايتٛعع االقتقارٟ.
   املٛا ٓـ١ ايعاملٝــ١ ايضارٜهايٝــ١ / املتطضؾــ١Radical global citizenship ٚايــ  اٗــزف :

                 -خافــــ١ املايٝــــ١  -يًكنــــا٤ قًــــ٢ اهلٝانــــٌ ايعاملٝــــ١ ايــــ  اــــزقِ غايًثــــا قــــزّ املغــــاٚا٠   

 يف ايعامل.
  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ايتؾاصن١ٝ قرب اازٚرTransformationalist global citiznsehip :

احملًــٞو ٚاإلقًُٝــٞو ٚايــزٚيٞو َــٔ    اٗــزف يتركٝــل ايعزايــ١ االجتُاقٝــ١ قًــ٢ املغــت٣ٛ:    

 خةٍ اعظٜظ ايعًُٝا  ايتُه١ٝٓٝ ٚايكنا٤ ق٢ً ايكُع١ٝ َٓٗا.
 ( إىل  ة ١ وٖزاف ص٥ٝغ١ يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝو نُا ًٜٞ:5:  2013ٚقز وؽاص فثرٞ  ٌٜٛ )

 :ٖٚــٛ ايؾــعٛص باملقــو املؾــرتى; بــز٤ًا َــٔ ايث٦ٝــ١ احملًٝــ١ / ايٛ ٓٝــ١     ايتُــاٖٞ وٚ ايتٛذــز

 ق١ٝو ٚاي كاؾ١ٝو ٚايغٝاع١ٝو ٚاْتٗا٤ً باجملتُع اإلْغاْٞ ايعاملٞ نهٌ. االجتُا
 :ٞاع٢ٓ إرصاى ايترزٜا  املطضٚذ١ وَاّ اجملتُعا  َٔ خةٍ ؾِٗ ايتهاؾٌ  ايؿِٗ ٚايٛق

 بو ونياط ايتػو االجتُاقٞو ٚاالقتقارٟو ٚايث٦ٝٞ ق٢ً املغتٜٛو: احملًٞو ٚايعاملٞ.



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

511 

 

 :ٌُٚاالجتُـاقٞ يتركٝـل َؾـاصن١ جمتُعٝـ١ إدنابٝـ١و وٟ       خاف١ املزْٞ االيتظاّ بايع

ًٝا. ًٝاو ٚقامل ًٝاو ٚٚ ٓ  ايترٍٛ املث  ق٢ً ايؾعٛص باملغؤٚي١ٝ ايؿضر١ٜ حنٛ اجملتُعا ; وً
يف ذــو ذــزر اكضٜــض ايْٝٛغــهٛ اايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١: َٛامــٝع ٚوٖــزاف اعًُٝــ١ا           

  ١ٓ ايعامل١ٝو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:( عثع١ وٖزاف يتعًِٝ املٛا16:  2015)

اطــٜٛض ؾٗــِ يُثٓــ٢ ااٛنُــ١ ايعاملٝــ١و ٚااكــٛمو ٚاملغــؤٚيٝا و ٚايكنــاٜا ايعاملٝــ١و      .1

 ٚايضٚاب  بو ايٓوِو ٚبو ايعًُٝا : ايعامل١ٝو ٚايٛ ١ٝٓو ٚاحمل١ًٝ.
االقــــرتاف بــــاالختةفو ٚاهلٜٛــــا  املتعــــزر٠و ٚاكٛيٗــــاو نــــاالختةف يف اي كاؾــــ١و  .2

 ٜ ٔو ٚامـٓػو ٚإْغـاْٝتٓا املؾـرتن١و ٚاطـٜٛض املٗـاصا  يًعـٝؿ يف قـامل        ٚايًػ١و ٚايـز

 ٜظرار آًٛقا.
اطــٜٛض ٚاطثٝــل املٗــاصا  األعاعــ١ٝ يًكــضا٠٤ املزْٝــ١و قًــ٢ عــثٌٝ امل ــاٍ االعتكقــا٤      .3

ايٓكــزٟ ٚاهٓٛيٛجٝـــا املعًَٛـــا و ٚايكضا٥ٝـــ١ اإلقةَٝــ١و ٚايـــتؿهو ايٓكـــزٟو ٚااـــاس   

ــاٚض  ــٌ املؾــــهة و ٚايتؿــ ــ١ٝ  ايكــــضاصا و ٚذــ ــؤٚي١ٝ ايؾدقــ ــا٤ ايغــــةّو ٚاملغــ و ٚبٓــ

 ٚاالجتُاق١ٝ.
ــٞ      .4 ــضاص ايغٝاعـ ــٓع ايكـ ــا يف قًُٝـــ١ فـ ــ١ اأ وٖـ ــِٝو ٚنٝؿٝـ ــزا و ٚايكـ ــ١ املعتكـ رصاعـ

 ٚاالجتُاقٞو ٚايتقٛصا  ذٍٛ ايعزاي١ االجتُاق١ٝو ٚااليتظاّ املزْٞ.
ــاّ بايث٦ٝـــ١و        .5 ــا ـ َعٗـــِو ٚاالٖتُـ ــاّ بـــارخضٜٔو ٚايتعـ ــٜٛض عـــًٛنٝا  االٖتُـ اطـ

 يتٓٛع.ٚاذرتاّ ا
اطٜٛض قِٝ اإلْقافو ٚايعزاي١ االجتُاق١ٝو ٚاملٗاصا  ايةط١َ يترًٌٝ قزّ املغـاٚا٠   .6

قًــ٢ وعــاؼ امــٓػو وٚ ايٛمــع االجتُــاقٞ ٚاالقتقــارٟو وٚ اي كاؾــ١و وٚ ايــزٜٔو وٚ     

 ايعُض ... ٚغوٖا َٔ ايكناٜا بؾهٌ ْكزٟ.
: احملًٝـــــ١و املؾــــاصن١ ٚاإلعــــٗاّ يف ايكنــــاٜا ايعاملٝــــ١ املعافــــض٠ قًــــ٢ املغــــتٜٛا         .7

ــؤٚيوو     ــتطًعوو ًَٚتــــظَوو َٚغــ ــاملٝو َــ ــٛا ٓو قــ ٚايٛ ٓٝــــ١و ٚايعاملٝــــ١و نُــ

 َٚتحاٚبو.

 Cristian Coxٚاؿقــًٝعا ملــا عــثل; ؾكــز ؾــّضم ايتكضٜــض ايــشٟ وقــزٙ نضعــتٝإ نــٛنػ          

ــهٛ )   ــ١ ايْٝٛغـ ــاصٟ َٓوُـ ــ١      (10-5 : 2017اعتؾـ ــ١ ايتكًٝزٜـ ــ٢ املٛا ٓـ ــ١ قًـ ــزاف ايرتبٝـ ــو وٖـ                            بـ

Civic citizenship education     ــ١ ــ١ ايعاملٝ ــ٢ املٛا ٓ  Global citizenshipو ٚبــو ايرتبٝــ١ قً
education  -ٞق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ: -ٖٚٛ َا اقتُز قًٝ٘ ايثرو اااي 
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510 

 

 GCEDوٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  CCEوٖزاف املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

 َِٓاقؾ١ ْوِ ااه; ًٝ  ٚاملكاص١ْ بٝٓٗا. واًٝٚقامل واوً
 

  ِ ــ ٚايكــــٛاْو  وَٓاقؾــــ١ نٝـــــ اتؿاقــــٌ ٖٝانــــٌ ااهــ

ٚانتؾــاف َعــ  املٛا ٓــ١   وٚاحملًٝــ١ ايٛ ٓٝــ١  وايعاملٝــ١

 ايعامل١ٝ.

   و َٚعضؾتٗاٚايعامل١ٝ واحمل١ًٝ :صفز املؾهة.   و ٚاإلقًُٝٝــــ١ واحملًٝــــ١ :اكٝــــِٝ األعــــثاب ٚصا٤ املؾــــهة

 ٚايرتاب  بٝٓٗا. وٚايعامل١ٝ

 ٚايكَٛٞ. وايٛ   ٜٔ:ق٢ً االْتُا٤ ايرتنٝظ     ايتُٝٝـــظ بـــو اهلٜٛـــ١ ايشااٝـــ١ ايكا٥ُـــ١ قًـــ٢ االْتُـــا٤ا

 احمل١ًٝو ٚغضؼ ايؾعٛص باالْتُا٤ يإلْغا١ْٝ املؾرتن١.

    ٜ٘ٝٚؿعًٛٙ وارب ايتةَٝش قُا دند وٕ ٜؿهضٚا ؾ.   ــتةف ــرتاّ االخـــ ــاؼ يف   واذـــ ــو ايٓـــ ــٛع بـــ ــِضوٚايتٓـــ  ايِؿَهـــ

 .ٚاملعتكزا 

 ٚايـٛال٤ يًغـٝام    واالْتُا٤ :َؿَٗٛٞ ظ ق٢ًٝايرتن

 احملًٞ.

 ٚايتنأَ َع اإلْغا١ْٝ قا١َع. وغضؼ ايتعا ـ 

   ــ١ ــا  احملًٝــــ ــ٢ جٗــــــٛر ااهَٛــــ  وايرتنٝــــــظ قًــــ

 وٚاملٓوُا  املز١ْٝو يف َٛاجٗـ١ املؾـهة  ايكا٥ُـ١   

 ٚاكزِٜ اخلزَا .

 ٚاإلجــــضا٤ا  املتدــــش٠ قًــــ٢ ايقــــعٝز  وايــــٛقٞ بايتــــزابو

 .زٚي١ٝايٚ و١ًٝاحمل :ؾهة اململٛاج١ٗ  ;ايعاملٞ

    ايتأنٝــز قًــ٢ قــِٝ وخةقٝــ١ َتعًكــ١ بايغــٝاقا

وٚ  ووٚ املزصعـــ١  واحملًٝـــ١ املثاؽـــض٠ راخـــٌ األعـــض٠   

 .وٚ ايٛ ٔ واجملتُع احملًٞ

 نايعزايــ١و ٚايغــةّو  ;ايتأنٝــز قًــ٢ قــِٝ إْغــا١ْٝ قًٝــا

ٚايزيكضا ٝــــ١و ٚقثــــٍٛ ايتٓــــٛعو ٚايتغــــاَحو ٚاالْتُــــا٤ 

ٚاي كاؾـــــا و  وٚاألرٜـــــإ واإلْغـــــاْٞو ٚذـــــٛاص اانـــــاصا 

 .ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ وٚايهضا١َ اإلْغا١ْٝ

      ٕاالٖتُــــاّ ٚايــــٛقٞ بايكنــــاٜا املتعًكــــ١ بايؾــــأ

ٚقًـــ١  وٚايثطايـــ١ وايـــزاخًٞ نايظٜـــار٠ ايغـــها١ْٝ

  إاإلْتاد ...

 نايعٓقض١ٜو ) ;ذؿظ االٖتُاّ ٚايٛقٞ بايكناٜا ايزٚي١ٝ

زّ ٚاهلحــض٠و ٚايؿكــضو ٚاجملاقــا و ٚااــضٚب األًٖٝــ١و قــ    

 ;و َٚؾهة  ايث١٦ٝ ايعامل١ٝ(املغاٚا٠ بو ايؾُاٍ ٚامٓٛب

ــرض) ٙ  ونايتقـــ ــا ــك املٝـــ ــٛث وْٚكـــ ــاؼ  وٚايتًـــ ٚاالذتثـــ

 (. إااضاصٟو ٚايتٓٛع ايثٝٛيٛجٞ .... 

    ــ  ; ــــزر وؽــــهاٍ َؾــــاصن١ َكثٛيــــ١ ًٝــ  وااجتُاق

ًٝــــ  جمُٛقــــ١ و ٚٚؾــــل املعــــاٜو احملًٝــــ١   ;اٚوخةق

ٜٚـّٛ   واألْؾط١ املضاثط١ آاعثا  نّٝٛ ايٝتِٝ

َٚغــاقز٠ ايؿكــضا٤ باملعْٛــا و ٚايتطــٛع يف    واملعــام

ٚي١ٝ االجتُاق١ٝ ؤَؾضٚقا  ب١ٝ٦ٝ فػو٠و ٚاملغ

 . إإطا٤ األعض٠ ٚاملزصع١ ٚاجملتُع احملًٞ ... 

     ــ  ;اطـــٜٛض ٚاؿعٝـــٌ َٗـــاصا  املؾـــاصن١ ايؿعايـــ١ ًٝـ  واوً

ــ ًٝـــ ــٜٛ  يف   ٚقامل ــًُٞو ايتقـــ ــاد ايغـــ ــٛعو االذتحـــ ا )ايتطـــ

ٚايتعــثو قٓــ٘و ايتؿــاٚض قٓــز االْتدابـا و اهــٜٛٔ ايــضوٟ  

ٚي١ٝ ؤاملٓاطقـا و ايًحــ٤ٛ يًكنــا٤ ٚايترهــِٝ ايــزٚيٞو املغــ 

 . (إجتاٙ ايثؾض ٚايعامل ... 

ْغـتدًك ممــا اكــزّ وْــ٘ يــٝػ ٖٓــاى اخــتةف يف وٖــزاف املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ بــو نــ و َــٔ   

تدةل املةَـح  ايزصاعا  ايغـابك١ ايـ  آاٚيتٗـاو ٚقـز اعـتؿار  ايثاذ ـ١ َـٔ اًـو ايزصاعـا  يف اعـ          

 ايض٥ٝغ١ اي  اتغِ بٗا وٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

  ٚاجتُاقٝـــ١(و  -ٚعٝاعـــ١ٝ –اتٓـــٛع وٖـــزاف املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ بـــو )وٖـــزاف اقتقـــار١ٜ

 اتهااـ ًَعا; يتركٝل اإلْقاف اإلْغاْٞ.
     ندطــ٠ٛ  يتركٝــل املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ البــز َــٔ  كٝــل املٛا ٓــ١ احملًٝــ١ ٚاإلقًُٝٝــ١و

ًٜـا          وٚي١ٝ يةْتكاٍ يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ايكا٥ُـ١ قًـ٢ املغـاٚا٠ ٚايعـزٍ بـو ؽـعٛب ايعـامل و

 ناْ  اْتُا٤ااِٗ.
          ; جــٖٛض املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٖــٛ  كٝــل املؾــاصن١ بــو ؽــعٛب ايعــامل وؾــضاًرو ٚعاقــا

 يتركٝل ايضؾا١ٖٝو ٚغضؼ ايتعا ـ اإلْغاْٞ بٝٓٗا.
   املضْٚــ١و ٚايكابًٝــ١ يًتطٜٛــع يف خمتًـــ اجملتُعــا ;   وٖــزاف املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اتغــِ ب

 ملغاقز٠ ايطةب يف  زٟ ايوًِو ٚاعظٜظ ااكٛم يف وٟ َهإ يف ايعامل.
 َعاٜو ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ: (د )

وٕ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اثـزو بؿٗـِ      Graham I. Mercer (1996 : 113)ونـز جضاٖـاّ َوعـض    

ٜا االجتُاق١ٝ ٚايث١ٝ٦ٝو ٚبزٕٚ ٖشٙ اخلط٠ٛ ال وعـاؼ يترزٜـز ايكـِٝ    االختةؾا  اي كاؾ١ٝو ٚايكنا

 ١ًٜٛ األجٌ اي  البز وٕ ٜهتغثٗا املٛا ٔ ايعاملٞ; نٞ يهٓـ٘ ايتـأ و يف جمتُعـ٘ احملًـٞو ٚفـٛيعا      

يًتأ و يف اجملتُع ايعاملٞ قرب ايكناٜا اي  اؾهٌ ٖاجًغا عاقًٝا يألؽـدالو وٚ املٓوُـا  ايعاملٝـ١و    



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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( َــزخٌ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٚؾكعــا يضبٜــ١ جضاٖــاّ  7بٗــا يؿــرت٠  ًٜٛــ١. ٜٚٛمــح ؽــهٌ صقــِ ) اّ ٚااليتــظ

 و ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:Graham I. Mercerَوعض 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: َزخٌ املٛا ١ٓ ايعامل7١ٝؽهٌ صقِ )

 Mercer, G. I., 1996 : 113: املقزص
عـت١ َثـار٤٣   Sameena Eidoo, et. al. (2011 : 65 )نُـا ٚمـع  صٝٓـا إٜـزٚ ٚآخـضٕٚ      

 ٜٓثػٞ وخشٖا يف ااغثإ قٓز اعًِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٜٛجظٖا ايؾهٌ ايتايٞ:

 

 
 

 

 

 

 

ٌّ َــــٔ: إيٝظابٝــــو بهٓــــض       ٌ   Elizabeth Bucknerٚوؽــــاص  نــــ                              ٚعــــٛطإ جاصْٝــــ  صاعـــــ

Susan Garnett Russell (2013 : 739)  بؾــهٌ َتظاٜــز قًــ٢ رَــخ     إىل وٕ ايــزٍٚ ارٕ اؤنــز

املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف املٓاٖخ ايزصاع١ٝ; إلقزار املٛا ٓو يث١٦ٝ قاملٝـ١ َرتابطـ١. بٗـزف اهـضٜػ ؾهـض٠      

اْتُا٤ ايطةب ال ألَتِٗ ؾرغد; بـٌ يًعـامل وعـع. ٚاؾـٌُ ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ ايكنـاٜا          

عزاي١ االجتُاق١ٝو ٚايقضاع. وٟ االجتـاٙ إىل  ايعامل١ٝو اا يف سيو ذكٛم اإلْغإو ٚايزيكضا ١ٝ ٚاي

يف ايتعًــِٝو ٚبتثٓــ٢ ٖــشا ايُٓــٛسد ؾهــض٠ املٛا ٓــ١     Postnational model نيــٛسد َــا بعــز ايكَٛٝــ١  

 ايعامل١ٝ راخٌ جمتُع قاملٞ وٚعع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (: َثار٤٣ اعًِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 8ؽهٌ صقِ )

 Eidoo, S. et.al. (2011 : 65)املقزص: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ؾِٗ ايكناٜا االجتُاق١ٝ ٚايث١ٝ٦ٝ

 

 ٚااؿاه قًٝٗا وامل ٢ً ايكِٝ
 

  ٌٜٛ األجٌوٟ اٛهٝـ ايكِٝ االيتظاّ: 

 

 ايتعإٚ َع اجملتُع

 

 : اااس إجضا٤وْؾط١
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وٕ َٓٗحٝــ١ ايرتبٝــ١ قًــ٢     Paul Sherman (2016 : 636)نُــا وٚمــح بــٍٛ ؽــوَإ     

ِئ يًكناٜاو ٚاي كاؾـا و ٚاملؤعغـا  ايعاملٝـ١ يًطـةب. وٟ واٚيـ١      املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اغتًظّ اكزٜ ِ ؾٗ

ــؤٚيٝا         ــطةع باملغـ ــاصو ٚاالمـ ــاملٝو ايهثـ ــٛا ٓو ايعـ ــٛيٞ رٚص املـ ــتعزٕٚ يتـ ــةب َغـ ــُإ وٕ ايطـ ينـ

املضاثط١ بِٗ. ٚاؾٌُ ٖشٙ ايع١ًُٝ ًَٓٗحا رصاعًٝا ون ض قـ٠ٛ ٜٓطـٟٛ قًـ٢ رَـخ ايطـةب يًُٗـاصا و       

 ط١َ يًتٛافٌ نُٛا ٓو قاملٝو.ٚايكِٝو ٚاملٛاقـ اية

( جمُٛق١ َٔ املعـاٜو ٚاملؤؽـضا    334 – 331 : 2016ٚآخضٕٚ ) M. Skladٚقز ذزر عهةر 

 ملٓاٖخ ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٖٞ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 .املغؤٚي١ٝ االجتُاق١ٝ 
 .ايهؿا٠٤ ايعامل١ٝ 
 .املؾاصن١ املز١ْٝ ايعامل١ٝ 
 اي كاؾا . ايهؿا٠٤ يف ايتٛافٌ بو 
  َا ٚصا٤ املعضؾ١( ايشنا٤ اي كايفMetacognitive.) 
  املعضؾ١( ايشنا٤ اي كايفCognitive.) 
  ٟايترؿٝظ( ايشنا٤ اي كايفMotivational.) 
  ٞايغًٛن( ايشنا٤ اي كايفBehavioral .) 
 .قك١ًٝ قامل١ٝ قرب  كاؾ١ٝ 

 :-عثٌٝ امل اٍ ق٢ً-ٚيهٔ  كٝل ٖشٙ املعاٜو قرب جمُٛق١ َٔ املؤؽضا و َٓٗا 

 .ايتعّضف ق٢ً وٚج٘ ايؾث٘ ٚاالختةف بو ايؿضرو ٚغوٙ يف ايثًزإ األخض٣ 
 .اعًِ نٝؿ١ٝ اطثٝل املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ق٢ً وصض ايٛاقع 
 .ايتعّضف ق٢ً َعٛقا  ايت١ُٝٓ يف ايثًزإ املدتًؿ١ 
 .ايتعضف ق٢ً اقٛصا  ايغهإ احملًٝو 
 .ٜٔايتعضف ق٢ً ٚجٗا  ْوض ارخض 
 ١ٝ ايتٛافٌ ذٍٛ قناٜا املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.اعًِ نٝؿ 
 .ايتعضف ق٢ً و١ُٖٝ املٛقع يف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 
 .ايٛقٞ بايقٛص ايُٓط١ٝ يًثًزإ األخض٣ يف  كاؾ١ ايؿضر 
 .اعًِ آيٝا  ااؿاه ق٢ً املغاٚا٠ االجتُاق١ٝ ايعامل١ٝ 
 .اَتةى ْوض٠  اقث١ يٛجٗا  ايٓوض املدتًؿ١ ذٍٛ ايعامل 

ؾكـز ونـز وٕ ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١       Martin Haigh (2016 : 509 - 510)وَـا َـاصأ ٖـاٟ    

ــ٘ ٜؾــو إىل وٕ ايثؾــض ٜؾــرتنٕٛ يف قــامل           ٌِ املعٓــٝو; يهٓ ايعاملٝــ١ َؿٗــّٛ َٛمــع اخــتةف َــٔ ِقثغــ

َرتاب  رننـع يترـزٜا : ب٦ٝٝـ١و ٚاجتُاقٝـ١و ٚعٝاعـ١ٝو ٚملٛاجٗـ١ ٖـشٙ ايترـزٜا  البـز وٕ ٜعُـٌ           

ا خلًل ب٦ٝـ١ َكثٛيـ١ يألجٝـاٍ ايكارَـ١. ٚ كٝـل ٖـشا اهلـزف ٜضاهـظ قًـ٢          ايٓاؼ يف ايعامل وعع ًَع

بايٓغث١ يًثؾـض١ٜ ععـا٤;    Self-identification ة ١ َعاٜو ص٥ٝغ١; األٍٚ:  زٜز اهل١ٜٛ ايشاا١ٝ 

بزيعا َٔ االْتُا٤ جملُٛق١ قث١ًٝ وٚ قا١ًٝ٥ َع١ٓٝ. ٚاي اْٞ: االعتعزار يةقرتاف بإٔ ايثؾض دنـد وٕ  

(. ٚوخــًوا: ايــٛقٞ Ecoliteracyقًــ٢ حنــٛ َغــتزاّ راخــٌ ب٦ٝــااِٗ )وٟ وــٛ األَٝــ١ ايث٦ٝٝــ١    ٜعٝؾــٛا 

ألٕ ايعكثــا  ايــ  اٛاجــ٘ املعٝــاصٜٔ ايغــابكو اتنــُٔ َؿَٗٛــا     Ethical awarenessاألخةقــٞ 

ااكٛم املدتًؿ١ يًركٛم َكابٌ املغؤٚيٝا  يًؿضر ٚامُاق١و ٚنـشيو َؿَٗٛاآـا املدتًؿـ١ ذـٍٛ     

 اإلْقافو ٚاملغاٚا٠و ٚايعزاي١ ايث١ٝ٦ٝ ٚاالجتُاق١ٝو ٚرٚص ايثؾض يف ايطثٝع١.   َا ذنكل



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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( نيٛسًجـا َتهاًَعـا   910 : 2015ٚآخـضٕٚ )  Francesco Fattoriٚقز قزّ ؾضاْؾٝغهٛ ؾااٛصٟ 

يًعُــٌ االجتُــاقٞ امُــاقٞ اإلدنــابٞ يتركٝــل وٖــزاف ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٜٛمــر٘        

 (:9ايؾهٌ صقِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نيٛسد يًعٌُ االجتُاقٞ امُاقٞ اإلدنابٞ; يتركٝل وٖزاف ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل9١ٝؽهٌ صقِ )

 Fattori, F., et al., 2015 : 910املقزص: 

 

 B. J. Spencer B. J. Spencer ٚعثٓغـض    Joellen E. CoryellJoellen E. Coryellوَـا جـًٜٛٔ إٟ. نٛصٜـٌ    

 ٓ ًٝــا يًُٛا ٓــ١     Oleksandra Sehin (2014 : 146-147ٛ ٚوٚيهغــاْزصا عــٝ ( ؾكــز قــزَٛا نيٛسًجــا َؿَٗٛاا

 ايعامل١ٝ ٜتنُٔ  ة ١ َعاٜو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

  املغــــؤٚي١ٝ االجتُاقٝــــ١Social responsibility:  ايؿــــضر اٖتُــــاّ اغــــت٣ٛ ٚاــــضاث 

ــايرتاب  ــا     بـ ــع ٚايث٦ٝـــ١و ٚاؾـــٌُ ايغـــعٞ امـ ــع ارخـــضٜٔو ٚاجملتُـ ــاقٞ َـ ــِ االجتُـ ر يؿٗـ

ايتٛقعـــا  اي كاؾٝـــ١ ي خـــضٜٔو َٚعـــاٜوِٖو ٚاالعـــتؿار٠ َـــٔ ٖـــشٙ املعضؾـــ١ يف ايتٛافـــٌ   

 ٚايتؿاقٌو ٚايعٌُ بؿاق١ًٝ خاصد ب١٦ٝ ايؿضر.
   ــ١ اطــٜٛض ايهؿــا٤ا  ايعاملٝــ١ ٜتطًــد االقــرتاف    : Global competencesايهؿــا٠٤ ايعاملٝ

  كاؾا .ٚايكزصا  ايشاا١ٝ يةخنضاط يف ْكاط ايتةقٞ بو اي بايكٝٛر
  املؾاصن١ املز١ْٝ ايعامل١ٝGlobal civic engagement :   ٌٚاع  إهٗاص االعـتعزار يًعُـ

حنٛ االقرتاف بكناٜا اجملتُع: احملًٞو ٚايٛ  و ٚايعاملٞو ٚاالعـتحاب١ َـٔ خـةٍ ايعُـٌ     

 امُاقٞ.  

ذٝـو قغـُ  وبعـارو     Monica Kronfli (2011 : 36-38)ٚااؿكـ  َعٗـِ َْٛٝهـا نضْٚؿًـٞ     

ــا إىل قغـــُو; األٍٚ:  املٛ ــ١ا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ َٚعاٜوٖـ ــار ايزاخًٝـ ــا٠٤  األبعـ : ٚاؾـــٌُ اإلذغـــاؼ بايهؿـ

: ٚاؾـٌُ ايـٛقٞ بايهٝؿٝـ١ ايـ      األبعار اخلاصج١ٝايشاا١ٝو ٚااليتظاّ بايقاحل ايعاّ يًحُٝعو ٚاي اْٞ: 

  األبعـار  ٜعٌُ بٗا ايعاملو ٚاالجض٤ا  اي  اضَـٞ إىل  غـو ايعـاملو ٚايٛقـٛف مـز املوـاملو ٚٚمـع       

 ايزاخ١ًٝ ٚاخلاصج١ٝ يف  ةث ْكاط اؿق١ًٝٝ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 ــا٠٤ ــز وٕ ٜعتكــز  ) كــ١ ايؿــضر يف قزصااــ٘ قًــ٢ ايتػــٝو(     Self-Efficacyايشااٝــ١  ايهؿ : الب

املٛا ٕٓٛ ايعاملٕٝٛ وٕ ب َهاِْٗ إذـزاث ؾـضمو وٚ بؾـهٌ ون ـض  زٜـًزا اإليـإ بكـزصااِٗ        

كناٜا ايعامل١ٝ. ٚبايتايٞ دند ق٢ً ايرتبٜٛو غضؼ اي كـ١  ق٢ً إذزاث اػٝو إدنابٞ يف اي

 ا. Power of oneيف ْؿٛؼ ايطةبو ٚاذرتاّ ايشا ; يتعظٜظ َؿّٗٛ اق٠ٛ ايؿضر 
   املؾـاصن١ املزْٝــ١ ايعاملٝــ١Global Civic Engagement :  وٖـِ صــ١ يًُــٛا ٔ ايعــاملٞو

     ٛ ٣ ايزٚيٝــ١ بؾــهٌ  ؾٝكــّٛ قربٖــا بــزٚص ْؾــ  يًتقــزٟ ملؾــهة  ايعــاملو ؾُــع ؾؾــٌ ايكــ

ؾضرٟ ٚعاقٞ يف اٛؾو ااُا١ٜ ايها١ًَ يًقاحل ايعاّ; اغاقز املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ يف خًـل   
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ؾضل َٚغاذا  جزٜز٠ اؾٌُ اجملتُع املزْٞ ايعاملٞ ملهاؾرـ١ ايكنـاٜا ايـ  اـؤ ض ؾـِٝٗ.      

ٜٚتهــــٕٛ اجملتُــــع املــــزْٞ ايعــــاملٞ َــــٔ قزٜــــزب َــــٔ املٓوُــــا  ايتطٛقٝــــ١و ٚامُاقــــا و    

و ٚاجملُٛقا  ايز١ٜٝٓو ٚااضنا  االجتُاق١ٝ; ايـ  ٜتؿاقـٌ َعٗـا املٛا ٓـٕٛ     ٚامُعٝا 

بٓؾــاطو ٜٚٛاجٗـــٕٛ وؽـــهاٍ ايوًــِ ناؾـــ١عو ٜٚترًُـــٕٛ َغــؤٚي١ٝ َتظاٜـــز٠ قـــٔ فـــر١    

 ٚصؾا١ٖٝ وْؿغِٗو ٚارخضٜٔو ٚايعامل.  
   ــأ وا اــأ و املٓــاٖخ ٚايــرباَخ يف آُٝــ١ قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ذٝــو       وٟ :Impactsايت

اجــ٘ نــ ؤَ ايرتبــٜٛو ؾحــ٠ٛ ْٚــزص٠ نــثو٠ يف ايثرــٛث ايــ  اــزصؼ و ــض خمتًـــ     ٜٛ

ــظرار      ــا بـــزو  اـ ــا ا  املـــٛا ٓو ايعـــاملٝو; ٚيهٓٗـ                                 جٛاْـــد ايتعًـــِٝ املزصعـــٞ يف اطـــٜٛض ْؾـ

 يف ايغٓٛا  األخو٠.
ٞ  ة ١ َعاٜو ص٥ٝغ١ يًُٛ ٘ اتث٢ٓ ايثاذ ١ يف ايثرو اااي ٢ِٓغ اإل اص ٚقًٝ املكرتح   ا ١ٓ ايعامل١ٝ ُب

 يف م٥ٛٗاو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

    :)ــ١ ــا٠٤ ايشااٝ ــ١ )ايهؿ ــاص األٍٚ: املغــؤٚي١ٝ االجتُاقٝ ــا٤ اعــتعزار ايؿــضر يًتعــإٚو    املعٝ بٓ

                  ٚايرتابـ  َــع ارخــضٜٔو ٚبٓـا٤  كــتِٗ بأْؿغــِٗو ٚقــزصااِٗ قًـ٢ ايتػــٝوو ٚإذــزاث ؾــضٚم   

 ا٠ ارخضٜٔ.يف ذٝااِٗو ٚذٝ
  :)وٟ ايتػًـد قًـ٢    املعٝاص اي اْٞ: قك١ًٝ قامل١ٝ قرب  كاؾ١ٝ )َعضؾ١ٝو َٗاص١ٜو ٚجزاْٝـ١

ايكٝٛر ايعامل١ٝو ٚايتُضر اجتُاقًٝا ق٢ً نٌ َا يٓع ايؿضر َٔ ايتعضف ٚاالْـزَاد اي كـايف   

ًٜا.   ًٝاو وٚ اقتقار ًٝاو وٚ اجتُاق ًٝاو وٚ رٜٓ  َع ارخض املدتًـ قِٓٗ  كاؾ
  وٟ املؾــاصن١ امُاقٝــ١ )ايعُــٌ امُــاقٞ(  اي ايــو: املؾــاصن١ املزْٝــ١ ايعاملٝــ١:  املعٝــاص                     

يف  اٜــ١ ايقــاحل ايعــاّ ايعــاملٞو ٜٚــتِ سيــو َــٔ خــةٍ: األْؾــط١ ايتطٛقٝــ١و ٚجمابٗــ١     

ايوًِ بهاؾ١ وؽـهاي٘ َـٔ خـةٍ َؤعغـا  اجملتُـع املـزْٞ ايعـاملٞو ٚايكنـا٤ قًـ٢ نـٌ َـا            

يف ايعـامل ذضٜتـ٘ ٚقزصااـ٘ يف املؾـاصن١ ٚ ُـٌ َغـؤٚيٝت٘ وَـاّ َؾـهة          ٜغًد وٟ ؾضر 

 ايعامل.
ٌّ َــٔ: جٜٛــٌ ؾاْػــاْٝة   Glynis Cousinbٚ جًٝٓــٝػ نٛعــٝٓد  وJoelle Fanghanelaٚقــضض نــ

 ٚجٗ  ْوض يًرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:( 40 : 2012)

 االعـتعُاص  بعز َا َٓوٛص Post-colonial prospective:      ٜٓوـض يًُٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ قًـ٢

; وٟ اطثٝــل ايكـِٝ ٚاملؿَٗٛــا   Westernising the worldوْٗـا واٚيـ١ يتػضٜــد ايعـامل    

ــز٠         ــ١ امزٜــ ــهاٍ ايعاملٝــ ــٔ وؽــ ــهٌ َــ ــٛ ؽــ ــ١و ٖٚــ ــو ايػضبٝــ ــٝاقا  غــ ــ٢ ايغــ ــ١ قًــ                              ايػضبٝــ

Neo Universalism. 
  ٌ ٜضاهـظ قًــ٢ اذـرتاّ االخــتةف    :Multiculturalist Approach اي كاؾــا  َتعـزر  َـزخ

اي كـايفو ٚاذــرتاّ اي كاؾــا  احملًٝــ١ يهــٌ رٚيـ١و ٚايثٓــا٤ قًٝٗــا ٚآُٝتٗــا ٚفــٛيعا يًُٛا ٓــ١   

ايعاملٝــ١. ٖٚــشا املٓوــٛص ٜعــاع ْكــاط مــعـ َٓوــٛص َــا بعــز االعــتعُاصو ؾاملــزخٌ َتعــزر       

َ ٌ: ايْٝٛغهٛو ٚايْٝٛغٝـو َٚا اتثٓاٙ اي كاؾا  ٖٛ َا اتثٓاٙ املٓوُا  ايزٚي١ٝ احملرت١َ; 

وًٜنــــا ايزصاعــــ١ ااايٝــــ١ يف واٚيــــ١ انــــُو َؿَٗٛــــا  املٛا ٓــــ١ ايعاملٝــــ١ اكــــضصا   

   ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.
 

ٌّ َٔ: قًٞ قثزٟ  و ٚااؽـٝها بـٝةٟ   Lynette Shultzو ٚيٝٓٝ  ؽٛيتظ Ali A. Abdiٚٚمع ن

Thashika Pillay (2015 : 58)          وـزرا  يتعًـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اتُ ـٌ يف وْـ٘ بـضغِ وٕ ايطـةب

يهِٓٗ وٕ ٜتعًُٛا ن ًوا َٔ َعًُِٝٗ; ؾ ٕ املٓاٖخ ٚازصٜغٗا يٝغ  بز١ًٜ قـٔ انتغـاب ايطـةب    

ــع        ــا  اتُتـ ــايعٝؿ يف َؤعغـ ــزيكضا ٞ بـ ــًٛى ايـ ــِ ايغـ ــتِ اعًـ ــو ٜـ ــ١; ذٝـ ــ١ ايعاملٝـ ــربا  املٛا ٓـ خـ

ضؾا  ايكــا٥ُو قًٝٗــا ٚنــشيو اقــضؾا  ايطــةب. ؾــاخلرب٠ بايزيكضا ٝــ١و ممــا ٜــٓعهػ قًــ٢ اقــ

املهتغث١ يف اي كاؾ١ احملٝطـ١ بـايطةب  تـٟٛ قًـ٢ إَهاْـا  اعطـِٝٗ اي كـ١و ٚاألَـٌو ٚايعُـٌ َـٔ           

 وجٌ قامل َغتكثًٞ ون ض ريكضا ١ٝعو ٚقزاي١عو ٚإْغا١ْٝع.

 



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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اإلْقــاف  و ايــشٟ ٜكــّٛ يف األعــاؼ قًــ٢ ٚايثرــو ااــايٞ ٜتثٓــ٢ املــزخٌ َتعــزر اي كاؾــا   

ٚايعزاي١و ٚاملغاٚا٠ بو ايؾعٛب يف ااكٛم ٚايٛاجثا ; رٕٚ ١ُٖٓٝو وٚ عـٝطض٠ ي كاؾـ١ قًـ٢ وخـض٣;     

 -يف ايثرـو ااـايٞ    -نْٛٗا َتكز١َ ون ض َٓٗا. ٚاع٢ٓ آخضو ؾ ٕ ايرتب١ٝ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١    

بٗـا رٕٚ ٚقـٞ نُٓـتخ    وٟ ْكٌ ايؿهض ٚاي كاؾ١ ايػضبٝـ١ ٚفـثؼ اجملتُـع املقـضٟ      اايتػضٜداال اع  

يًعٛملـ١ ايــ  اعـ  عــٝطض٠  كاؾـ١ ٚؾهــض األقـ٣ٛ قًــ٢ األمـعـ; ٚيهــٔ قا٥ُـ١ قًــ٢ َثـزو ايتهــاؾؤ يف        

ــش          ــا يًٗــزف األصــ٢ يًُٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٖٚــٛ االْتُــا٤ يإلْغــا١ْٝو ْٚث ــا ;  كٝكع ااكــٛمو ٚايٛاجث

         َ ؿارٖــا وٕ املٛا ٓـــ١  ايعٓـــ ٚايتطــضف. ٚآطًــل املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف ايثرــو ااــايٞ َــٔ َغــ١ًُ 

احمل١ًٝ جظ٤ ال ٜتحظو َٔ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚيهٞ ٜـتِ  كٝـل وٖـزاف املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ البـز وٚيعـا وٕ        

ًٝا. ٚهلشا; ؾكز صاق  ايثاذ ١ يف اإل اص املكـرتح َعامـ١    ياصؼ ايؿضر املقضٟ ذكٛق٘ ٚٚاجثاا٘ وً

 قنٝ : املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.

 

 

( بعٓـٛإ: ااؿعٝـٌ رٚص األْؾـط١ ايطةبٝـ١     2008رصاع١ َقطؿ٢ قثـز ااُٝـز ذغـٔ قٓـاْٞ )    

بهًٝــا  ايرتبٝــ١ يف آُٝــ١ قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ رصاعــ١ ذايــ١  اَعــ١ قٓــا٠ ايغــٜٛػا. ٖــزؾ  ٖــشٙ  

اقــع قٝــاّ األْؾــط١ ايطةبٝــ١ بــزٚصٖا يف آُٝــ١ قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و  ايزصاعــ١ إىل ايتعــضف قًــ٢ ٚ

ــا  ايــ            ٚ زٜــز املعٛقــا  ايــ   ــٍٛ األْؾــط١ ايطةبٝــ١ قــٔ ايكٝــاّ بــزٚصٖاو ٚاــزقِٝ اإلدنابٝ

جاَعـــ١  –اوٗضٖــا ايزصاعـــ١ املٝزاْٝـــ١. ٚ  ًــ  ايعٝٓـــ١ يف جمُٛقـــ١ َـــٔ  ــةب نًٝـــ١ ايرتبٝـــ١    

ايثاذو املـٓٗخ ايٛفـؿٞ ايترًًٝـٞو باعـتدزاّ املكـابة  ايؾدقـ١ٝو        ايغٜٛػ ايؿضق١ ايضابع١و ٚااثع

ٚاعتثا١ْ  عثك  ق٢ً ايطةبو ٚاٛفً  ايزصاع١ جملُٛق١ َٔ ايٓتـا٥خ; وُٖٗـا: ٚمـع إ ـاص يتؿعٝـٌ      

 وْؾط١ ايطةب اٗزف يت١ُٝٓ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يزِٜٗ.   

 

ٛ   2012رصاعـ١ قا٥ؾـ١ بٓـ  عـٝـ فـاحل األ ـزٟ )       قٞ بكنـاٜا ايرتبٝـ١   ( بعٓـٛإ: اَغـت٣ٛ ايـ

ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يز٣  ًثـ١ نًٝـا  ايرتبٝـ١ باماَعـا  ايغـعٛر١ٜا. ٖـزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل         

ايٛقـٛف قًـ٢ َغــت٣ٛ ايـٛقٞ )املعضؾـ١و االجتــاٙ( بكنـاٜا ايرتبٝــ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝــ١ يـز٣  ًثــ١         

      ٛ ٣ ايزصاعــٞو ايتدقـــكو  نًٝــا  ايرتبٝــ١و ٚقةقتٗــا بـــثعض املــتػوا : املعــزٍ ايرتانُـــٞو املغــت

ايعُضو امٓػو بًز َكض ايه١ًٝ اي  ٜزصؼ بٗا ايطايدو ايعـٝؿ يف اخلـاصد ألن ـض َـٔ عـت١ وؽـٗض;       

ؾنًعا قٔ اكزِٜ جمُٛقـ١ َـٔ ايتٛفـٝا  ٚاملكرتذـا  سا  ايقـ١ً بٓتـا٥خ ايزصاعـ١و ٚ  ًـ  ورٚا          

إىل جمُٛقـ١ َـٔ    ايزصاع١ يف َكٝاعٞ; وذزُٖا يًُعضؾ١و ٚارخـض يةجتاٖـا و ٚاٛفـً  ايزصاعـ١    

 ايٓتا٥خ; وُٖٗا: وٕ َتػو ايعُض مل ٜهٔ قاًَعا سا و١ُٖٝ يف قثٍٛ ايتٓٛع اي كايف.

 

( بعٓـٛإ: اآُٝـ١ قـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يـز٣  ًثـ١        2012رصاع١ فـابض بـٔ قـٛض جٝـزٚصٟ )    

  اَعـ١  ايتـزصٜػ  ٦ٖٝـ١  وقنـا٤  رٚص قًـ٢  ايتعـضف ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاعـ١ إىل  . املضذ١ً اماَع١ٝا

ِ  ا١ُٝٓ يف ١ ٝث ٔ  اماَعٝـ١و  املضذًـ١   ًثـ١  يـز٣  ايعاملٝـ١  املٛا ٓـ١  قـٝ ٌ  َٚـ ِ  سيـو  وجـ  فـُ

ٞ  وبعـار   ة ١ ق٢ً طق ُٚ ؾكض٠( 30) َٔ َه١ْٛ اعتثا١ْ يثاذوا ّ  عـز ُب :ٖـ ٞ  ايغـة  عـز ُٚب وايعـامل

ٔ  ايتأنـز  مت وٕ بعـز  ايتغـاَح  عـز ُٚب و اـٛاص ا ٕ  ٚقـز . ٚ ثااٗـا  فـزقٗا  َـ ٞ  اجملتُـع  اهـٛ  األفـً

ٔ  يًزصاعـ١  ّ  وايرتبٝـ١  :نًـٝ   يف ايتـزصٜػ  ٦ٖٝـ١  وقنـا٤  عٝـع  َـ   ٝثـ١   اَعـ١  ٚايعًـٛ

ِ  ٚايثـايؼ  ٔ  ايثرـو  قٝٓـ١  اهْٛـ   ٚقـز قنـٛ ٦ٖٝـ١ اـزصٜػ(و    211) قـزرٖ ٛ ( 163) َـ  ٚبعـز  و قنـ

 ْتـا٥خ  وهٗـض   ايةطَـ١  اإلذقـا١ٝ٥  املعامـا   ٚإجـضا٤  ايعٝٓـ١  وؾـضار  قًـ٢  ايزصاع١ ورا٠ اطثٝل

ِ  ٜتقٌ ؾُٝا ايتزصٜػ ١٦ٖٝ وقنا٤ بو ١إذقا٥ٝ رالي١ سا  ؾضٚم ٚجٛر ايزصاع١  يف بـزٚصٖ

ِ  آُٝـ١  ِ  يـز٣  ايعاملٝـ١  املٛا ٓـ١  قـٝ  نُـا  ايرتبٝـ١و  يقـاحل  االختقـال  ملـتػو  ُاعـظ٣   ةبٗـ

 ايتـزصٜػ  ٦ٖٝـ١  وقنا٤ بو إذقا١ٝ٥ رالي١ سا  ؾضٚم ٚجٛر املٝزا١ْٝ ايزصاع١ ْتا٥خ وهٗض 

ِ  ٜتقٌ ؾُٝا ِ  آُٝـ١  يف بـزٚصٖ ِ  ٣يـز  ايعاملٝـ١  املٛا ٓـ١  قـٝ  ذـو  يف .ايـشنٛص  يقـاحل   ةبٗـ

ّ  ايٓتـا٥خ  وهٗـض                                     ايتـزصٜػ  ٦ٖٝـ١  وقنـا٤  بـو  إذقـا١ٝ٥  راليـ١  سا  ؾـضٚم  ٚجـٛر  قـز
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ِ  يف ِ  مماصعـتٗ ِ  آُٝـ١  يف يـزٚصٖ ِ  يـز٣  ايعاملٝـ١  املٛا ٓـ١  قـٝ  املضاثـ١  ملـتػو  ُاعـظ٣   ةبٗـ

 .ايع١ًُٝ

( بعٓــٛإ: او ــض ايــرباَخ ااٛاصٜــ١ يف ايؿنــا٥ٝا و  2013رصاعــ١ ْــٛص٠ عــعٛر وُــز ايغــثٝعٞ ) 

ــ١            ــا  نًٝــ١ ايرتبٝ ــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣  ايث ــ٢ آُٝــ١ قــِٝ اضبٝــ١ املٛا ٓ ٚايؿــٝػ بــٛىو ٚايتــٜٛرتو قً

 ايؿنـا٥ٝا   يف ااٛاصٜـ١  ايـرباَخ  و ـض  قًـ٢   اَعـ١ ايهٜٛـ ا. ٖـزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل ايتعـضف      

ِ  َٛا ٓـ١  اضبٝـ١  َكـضص   ايثـا   يـز٣  ٝـ١ ايعامل ٛا ٓـ١ امل آُٝـ١  يف ٚايتـٜٛرت  بٛى ٚايؿٝػ  يكغـ

ٌ  يف ٚسيـو  ايهٜٛـ   جاَعـ١  ايرتبٝـ١  بهًٝـ١  ايتـزصٜػ  ٚ ضا٥ـل  املٓـاٖخ  ٞ  ايؿقـ  األٍٚو ايزصاعـ

ٞ  ٚبٝإ اأ وٖـا قًـ٢    املؤ ض٠ ايعٛاٌَ وِٖ قٔ ٚايهؾـ ٔ  ايطايثـا   ٚقـ ٍ  َـ  قا٥ُـ١  إقـزار  خـة

 ٔ ِ  بٗـا  اخلافـ١  املعـاٜوو  ٚاملؤؽـضا    َـ ٟ  ٜٔ:إ ـاص  يف جتـضٜيب  بضْـاَخ  ٚاقـُٝ ٞ  وْوـض  وٚقًُـ

ٞ  َكٝـاؼ ٚ ٌ  ابٓـزً  ( 32) قًـ٢  اذتـ٣ٛ  ٚقـ ٔ  يهـ ِ  َـ  وٚااـٛاص  ٚاملغـؤٚيٝا و  ويٛاجثـا  ا قـٝ
ٌ  يف ايزصاعـ١  ْتـا٥خ  ٚوهٗـض   ايعاملٝـ١و  يًُٛا ٓـ١  ايؿعايـ١  ٚاملؾـاصن١  ٔ  نـ  املتٛعـ   َـ
 ايتػو َٔ %(82) ْغث١ وٕ ايتحضٜث١ٝ يًُحُٛق١ ايٛقٞ كٝاؼاملعٝاصٟ مل و ٚاالحنضافااغابٞ
ٌ  املكٝـاؼ  يف ذزث ايشٟ ّ  إىل ٜضجـع  ايتحضٜثٝـ١  اجملُٛقـ١  يف نهـ  املكـرتح  ايربْـاَخ  اعـتدزا

 ٟ ّ  رٚص قًـ٢  اينـ٤ٛ  عـً   ايـش ٍ  بـزٚص  ٚوٚفـ   املغـتكثًٞو  اجملتُـع   زٜـز  يف اإلقـة  ؾعـا

 . ايهٜٛ  اجملتُع اٛق١ٝ يف يًرتب١ٝ

َ    2014رصاع١ قُار وُز وُز قط١ٝ ) عـ١ يًُٛا ٓـ١   ( بعٓـٛإ: اٚاقـع مماصعـ١  ًثـ١ اما

ّ  اعـضف ايعامل١ٝ ٚرٚص اماَع١ يف آُٝتٗا: جاَع١ وعٛإ نيٛسًجاا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاعـ١ إىل    َؿٗـٛ
 مـ٤ٛ  يف ايعاملٝـ١  يًُٛا ٓـ١  اماَعـ١   ًث١ مماصع١ َز٣ و ٚاعّضفٚوٖزاؾٗا ايعامل١ٝ املٛا ١ٓ
 رٚص ٚاقع قٔ ـايهؾ(و ٚانيٛسًج وعٛإ جاَع١( ايعامل١ٝ يًُٛا ١ٓ يًرتب١ٝ املعافض٠ ايتٛجٗا 
 اقـٛص  ٚمـع و  ـِ  ايعاملٝـ١  ايتٛجٗـا   مـ٤ٛ  يف يطةبٗـا  ايعاملٝـ١  املٛا ٓـ١  آُٝـ١  يف اماَعـ١ 
ٙ  ايعاملٝـ١  ايتٛجٗـا   مـ٤ٛ  يف ايعاملٝـ١  يًُٛا ٓـ١   ًثتٗـا  اضبٝـ١  يف اماَعـ١  يـزٚص  َكـرتح   هلـش

ا٥خ; ٚاعــتدزّ ايثاذــو املــٓٗخ ايٛفــؿٞ ايترًًٝــٞو ٚاٛفــً  ايزصاعــ١ جملُٛقــ١ َــٔ ايٓتــ      .املٛا ٓــ١

 وٖـزاف  انـُو  يف ايكقٛص إيٞور٣  ايعامل١ٝ يًُٛا ١ٓ ايطةب مماصع١ يف ايكقٛصوُٖٗا: وٕ 
 .ايطةب إقزار يف ايعامل١ٝ املٛا ١ٓ ٚوبعار ألٖزاف ايه١ًٝ

( بعٓـٛإ: ااكـِٜٛ  ًثـ١ اماَعـا  األصرْٝـ١ يـزٚص       2014رصاع١ بؾاص قثز ا  اًـٝةٕ ايغـًِٝ )  

كاؾــ١ ايزيكضا ٝــ١و ٚقــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ا. ٖــزؾ  ٖــشٙ       قنــٛ ٦ٖٝــ١ ايتــزصٜػ يف إنغــابِٗ     

ايزصاع١ إىل ايتعضف إىل ايؿضٚم يف َغت٣ٛ ايزٚص ايشٟ ًٜعث٘ قنٛ ١٦ٖٝ ايتـزصٜػ ٚؾكعـا ملـتػوا :    

امـــٓػو ٚاماَعـــ١و ٚايهًٝـــ١و َٚغـــت٣ٛ ايزصاعـــ١و ٚاكـــزِٜ َكرتذـــا  يتؿعٝـــٌ رٚص وقنـــا٤ ٦ٖٝـــ١  

ب ايطًثــ١  كاؾــ١ ايزيكضا ٝــ١و ٚآُٝــ١ قــِٝ املٛا ٓــ١   ايتــزصٜػ يف اماَعــا  األصرْٝــ١ يف إنغــا 

ايعاملٝــ١ يــز٣ ايطًثــ١ يف اماَعــا  األصرْٝــ١. ٚااثعــ  ايزصاعــ١ املــٓٗخ ايٛفــؿٞ ايترًًٝــٞو ٚ  ًــ     

(  ايًثا ٚ ايث١عو  عثك  قًِٝٗ اعتثا١ْو ٚاٛفً  إىل جمُٛق١ َـٔ ايٓتـا٥خ;   387ق١ٓٝ ايزصاع١ يف )

ٛعطا  ااغاب١ٝو ٚاالحنضاؾـا  املعٝاصٜـ١ يكـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١;      وُٖٗا: ٚجٛر اثأٜ هاٖضٟ يف املت

 بغثد اختةف ؾ٦ا  َتػوا : امٓػو ٚاماَع١و ٚايه١ًٝو َٚغت٣ٛ ايزصاع١.

( بعٓــٛإ: او ــض 2015رصاعــ١ طٜــز عــًُٝإ وُــز ايعــزٚإو ٚ ؾنــ١ٝ وُــٛر بــ  َقــطؿ٢ )   

ٖــشٙ  َعًُــٞ ايتــاصٜخ يف األصرٕا .ٖــزؾ بضْــاَخ اــزصٜيب يف آُٝــ١ َثــار٤٣ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣ 

ٞ  اـزصٜيبّ  بضْـاَخ  بٓـا٤  ايزصاعـ١ إىل  ّٝـ١و  املٛا ٓـ١  َثـار   مـ٤ٛ  يف ايتـاصٜخ  ملعًُـ  ٚاختثـاص  ايعامل

 ٙ ِ  َغـت٣ٛ  يف و ـض ٔ  ايزصاعـ١  قٝٓـ١  اهْٛـ    .األصرٕ يف يتًـو املثـار    َعـضؾتٗ ًُـا  (26) َـ  َعً

ٔ  ايعؾـٛا١ٝ٥  بايطضٜكـ١  اخـتوٚا  َٚعًُـ١و  ٞ  َـ ١ّٝ    ايتـاصٜخ  َعًُـ                        ايعًٝـا  يًُضذًـ١ األعاعـ

ِ  ايرتبٝـ١  َزٜضٜـ١  يف ِٓـ٢غ  ايزاصعـ١  وٖـزاف  ٚيتركٝـل   .َأربـا  حملاؾوـ١  ٚايتعًـٝ                           بضْـاَخ  ُب

١ّٝو َثار  املٛا ١ٓ م٤ٛ يف ازصٜيّب  ّٞو ايغةّ  :ٖٞ ايعامل  اإلْغإو ٚايزيكضا ١ٝوٚذكٛم ايعامل
 ٕ ّٞو  ٚايـتؿهو  ٦ٝـ١و ٚايث اإلْغـا  َعـضيفّ  اختثـاص  ٚوعِقـزَّ   .املتعـزر٠  ٚايتهٓٛيٛجٝـاو ٚاي كاؾـا    ايعًُـ

 وٕ ايزاصعـ١  وهٗـض  ْتـا٥خ   املٓاعـث١  االذقا١ٝ٥ ايترًٝة  إجضا٤ ٚبعز .ايعامل١ّٝ املٛا ١ٓ ملثار 
ّٝـ  املٛا ٓـ١  ملثـار   ايعًٝا األعاع١ّٝ يًُضذ١ً ايتاصٜخ ملعًُٞ املعضؾ١ ايكث١ًٝ َغت٣ٛ  إ  ١ايعامل
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ًّٜاو املغت٣ٛ املكثٍٛ َٔ وقٌ ٌّ ايتزصٜيّب ايربْاَخ ٚيقاحل اضبٛ  املٛا ١ٓ َثار  َٔ جماٍ يف ن
    .جمتُع١ ٚيًُحاال  ايعامل١ٝ

( بعٓــٛإ: ارصجــ١ انــُو َــٓٗخ  2015رصاعــ١ عــٝـ بــٔ ْافــض املعُــضٟو ٚبزصٜــ١ ايقــاصَٞ )  

ملٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ ٚوعـايٝد املعًُـو     ايزصاعا  االجتُاق١ٝ بغًط١ٓ قُإ مٛاْد ايتعًِ املضاثطـ١ با 

 ايزصاعـا   َـٓٗخ  انُو رصج١ اعضف إىل ايزصاع١ ٖشٙ ٖزؾ يف ازصٜغٗا َٔ ٚج١ٗ ْوضِٖا. 

ِ  مٛاْـد  االجتُاقٝـ١                              ازصٜغـٗا  يف املعًُـو  ٚوعـايٝد و ايعاملٝـ١  باملٛا ٓـ١  املضاثطـ١  ايـتعً

ـ  ْوـضِٖو  ٚجٗـ١  يف  ٔ  ٚايهؾـ  ايتزصٜغـ١ٝو  ٚاخلـرب٠  ٚايتدقـكو  امـٓػو  ا َـتػو  و ـض  قـ

 اعـتثا١ْ  وعِقزَّ ايزصاعـ١  وٖـزاف  ٚيتركٝـل .ايزصاعـ١  قٝٓـ١  وؾـضار  آصا٤ يف ايزصاعـ١ٝ  ٚاملضذًـ١ 

ٔ  اهْٛـ   ٛ  بًػـ   قٝٓـ١  قًـ٢ ٚ عثَِّكـْ    قثـاص٠و  (43)َـ ٔ  َٚعًُـ١  َعًُـا ( 192) حنـ           ايعـاًَو  َـ

 :وُٖٗا ;ْتا٥خ قز٠ إىل ايزصاع١ اٛفً  ٚقز َغك و حملاؾو١ ايتابع١ ااه١َٝٛ املزاصؼ يف
ٞ  ْوض ٚج١ٗ يف - االجتُاق١ٝ ايزصاعا  َٓٗخ ٕو  ِ  جٛاْـد  قًـ٢  ٜضنـظ  - املـار٠  َعًُـ  ايـتعً

ٛ  َتٛعـط١و  بزصجـ١  ايعاملٝـ١  باملٛا ١ٓ املضاثط١  ايكنـاٜا ا قًـ٢  - األٚىل بايزصجـ١  -ٜضنـظ  ؾٗـ

ٔ  َـع  يتغـاَح اا ِ واايعاملٝـ١  ايث٦ٝٝـ١  ٚاملؾـهة    قًـ٢  اي اي ـ١  بايزصجـ١  ظٜٚضنـ  ا وارخـضٜ
 .اايعامل١ٝ االقتقار١ٜ ايكناٜاا

( بعٓٛإ: ااكـزٜضا  َعًُـٞ ايرتبٝـ١ اإلعـة١َٝ     2016رصاع١ ١َُْٛٝ بٓ  رصٜٚؿ ايظرجايٞ )

ألُٖٝــ١ ايرتبٝــ١ َــٔ وجــٌ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚايقــعٛبا  ايــ  اــٛاجِٗٗ يف اعظٜظٖــا يــز٣ ايطًثــ١        

ــ١     بغــًط١ٓ قُــإا. ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ١ إىل اعــ     ــ١ اإلعــة١َٝ ألُٖٝ ضف اكــزٜضا  َعًُــٞ ايرتبٝ

 ايرتبٝــ١ َــٔ وجــٌ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚايقــعٛبا  ايــ  اــٛاجِٗٗ يف اعظٜظٖــا يــز٣ ايطًثــ١ بغــًط١ٓ     

( قثـاص٠ اٛطقـ    28قُإ. ٚاعتدزَ  ايثاذ ١ املٓٗخ ايٛفـؿٞو ٚقاَـ  ب قـزار اعـتثا١ْ اهْٛـ  َـٔ )      

ًُـا. ٚاٛفـً  ايٓتـا٥خ إىل وٕ املتٛعـ  ايعـاّ       (450ق٢ً وٛصٜٔو  عثك  ق٢ً ق١ٓٝ قؾٛا١ٝ٥ َٔ ) َعً

يتكزٜضا  وؾضار ق١ٓٝ ايزصاع١ أل١ُٖٝ ايرتب١ٝ َٔ وجٌ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ٚايقعٛبا  ايـ  اـٛاجِٗٗ   

يف اعظٜظٖا يز٣ ايطًث١ بغًط١ٓ قُإ جا٤ َضاؿًعا بزصجـ١ نـثو٠ جـًزا. ٚيف مـ٤ٛ ْتـا٥خ ايزصاعـ١       

 عض املٛمٛقا  يزصاعا  َغتكث١ًٝ.قزَ  جمُٛق١ َٔ ايتٛفٝا و ٚاقرتذ  ب

 

( بعٓٛإ: ارٚص َعًُٞ املضذ١ً اي ا١ْٜٛ يف آُٝـ١  2018رصاع١ ٜٛعـ ٜعكٛب وُز األ ز )

قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣  ًثــتِٗ يف رٚيــ١ ايهٜٛــ ا. ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ١ إىل ايتعــضف إىل رٚص        

 ًثــتِٗ بزٚيــ١ ايهٜٛــ و ٚاخــتو    َعًُــٞ املضذًــ١ اي اْٜٛــ١ يف آُٝــ١ قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣   

ُٚطّغقغـْ  ورا٠ ايزصاعــ١   591قٝٓـ١ ايزصاعـ١ بطضٜكــ١ قؾـٛا١ٝ٥ بغـٝط١ ٚاهْٛــ  َـٔ )      ًُـا َٚعًُــ١عو  ( َعً

قًِٝٗو ٚاٛفً  ايزصاع١ إىل وٕ رٚص َعًُٞ ايهٜٛ  يف ا١ُٝٓ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ جـا٤ بزصجـ١ اكـزٜض     

 َتٛعط١.

( بعٓٛإ: ايؿا٥ز٠ ايعامل بأٟ ٚعـ١ًٝ ممهٓـ١: املعـاْٞ    2010) John P. Myersط رصاع١ جٕٛ َو

املث١ٝٓ يًُضاٖكو يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝا. ٖزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل ايهؾــ قـٔ ايطضا٥ـل ايـ  ٜـث  بٗـا         

 ةب ايرباَخ ايزٚي١ٝ َعاِْٝٗ ذٍٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚنٝـ يهِٓٗ وٕ ٜعربٚا قـٔ ٖٜٛـ١ قاملٝـ١    

ــع ايتـــ  ــٔ    َـ ــ١ َـ ــ١ . ٚاأيؿـــ  ايعٝٓـ ــ١ ايٛ ٓٝـ ــزااِٗ املزْٝـ ــا    77ظاَِٗ اعتكـ ــ  ايثٝاْـ ــاو ُٚجُعـ  ايًثـ

َكابًـ١ع. ٚاٛفـً  ايٓتـا٥خ     20باعتدزاّ َٓتزٜا  املٓاقؾ١ ق٢ً االْرتْ و ٚاملكاال  املهتٛبـ١و ٚإجـضا٤   

َـٔ   إىل وٕ ايطةب ؾُٗٛا املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ق٢ً وْٗـا اْتُـا٤ غـو َتحـاْػ َٚعكـز ؽـهًت٘ جمُٛقـ١       

ايطـــةب قًـــ٢  –يف بعـــض األذٝــإ   –املقــارص. ٖٚـــشا ٜعــ  وٕ اعًـــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝـــ١ قـــز ٜؾــحع     

 االْؿقاٍ قٔ ذٝااِٗ املز١ْٝ ايٛ ١ٝٓ.  

 

بعٓــٛإ: ااػــٝو َؿَٗٛــا  املعًُــو    Lisa Marie Duty (2010)رصاعــ١ يٝــظا َــاصٟ رٜــٛاٞ   

اع١ إىل ايتعضف ق٢ً َؿَٗٛـا  املعًُـو   يًتعًِٝ َٔ وجٌ املٛا ١ٓ يف قامل َعٛملا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزص

األٚي١ٝ ذـٍٛ اـزصٜػ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و ٚنٝــ ٜطـٛصٕٚ وؾهـاصِٖ ذٛهلـا. ٚااثعـ  ايثاذ ـ١ املـزخٌ            

ــا يف رصاعــ١ ذايــ١ ملعًُــٞ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يف  ــةث َــزاصؼ  اْٜٛــ١و ٚوجضٜــ         ايهٝؿــٞ مم ًع
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اُِّثعغ وعـًٛب اجملُٛقـا  املضنـظ٠ يف عـع     قزٜز َٔ املكابة  ايؾدق١ٝ َع وؾضار ايع١ٓٝو ٚنشيو ا

ايثٝاْــا . ٚاٛفــً  ايٓتــا٥خ إىل وٕ وؾــضار ايعٝٓــ١ ناْــ  يــزِٜٗ َؿَٗٛــااِٗ اخلافــ١ ذــٍٛ نــِْٛٗ  

 َٛا ٓو قاملٝوو نُا وِْٗ ياصعٕٛ وؽهايعا جزٜز٠ َٔ ايٛجٛر ٚايعةق١ َع ارخضٜٔ.

 

رتبٝــ١ َــٔ وجــٌ املٛا ٓــ١   بعٓــٛإ: ااي Monica Kronfli (2011)رصاعــ١ َْٛٝهــا نضْٚؿًــٞ  

ايعاملٝـ١: اعتهؾـاف ا ٓـتو َـٔ ايطضا٥ـل املٓٗحٝـ١ا. ٖـزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل املكاصْـ١ بـو َــٓٗحو            

ــا ايهٓزٜــ١; إذــزاُٖا: رٚيٝــ١و ٚاألخــض٣:           ــ١ ايعاملٝــ١و يف َزصعــتو َــٔ املــزاصؼ ايعًٝ ــِٝ املٛا ٓ يتعً

جمُٛقـ١ َـٔ ايٓتـا٥خ; وُٖٗـا:     صص١ٝو ٚااثعـ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ وعـًٛب رصاعـ١ ااايـ١و ٚاٛفـً  إىل        

مــضٚص٠ اعظٜــظ ايؿــضل ايزٚيٝــ١ يــزقِ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣ ايطــةبو نُــا وٕ ٖــااو املزصعــتو    

 اؿتكض املٛاصر ٚايكزصا  ٚايزٚاؾع اي  اغِٗ يف ا١ُٝٓ َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يز٣ خضدنٝٗا.

 

( بعٓــٛإ: ااالختةؾــا  قــرب 2012ٚآخــضٜٔ ) Iva Katzarska-Miller رصاعــ١ إٜؿــا نااظاصعــها ًَٝــض

ايكَٛٝـ١ يف املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١: َكاصْـ١ بـو بًػاصٜـا ٚاهلٓـز ٚايٛالٜـا  املترـز٠ا. ٖـزؾ  ٖـشٙ ايزصاعــ١            

إىل إجضا٤ رصاع١ اعتكقا١ٝ٥ ملؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚايكِٝ املؿرتض وٕ اتنـُٓٗا املٓـاٖخ يتُ ٝـٌ    

ٝــ١ بــو املكــضصا  ايــ  اا ــد املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١. ُٚصنَّــظ  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚاالختةؾــا  قــرب ايٛ ٓ

ق٢ً  ة ١ بًزإ اتًــ يف قـزر ايغـهإو ٚايٛمـع االقتقـارٟ. ٚ ثكـ  اعـتثا١ْ قًـ٢ املؾـاصنو          

ــا٥خ; وُٖٗــا: وٕ ٖٓــاى            َــٔ ايثًــزإ اي ة ــ١ قــرب ايهُثٝــٛاض. ٚاٛفــً  ايزصاعــ١ جملُٛقــ١ َــٔ ايٓت

 ٛ ا ٓـ١ ايعاملٝـ١ قـرب ايـزٍٚ ايـ ةثو ٖٚـٞ جـظ٤ ال ٜتحـظو َـٔ          اختةؾا  بو اعضٜؿا  املؾـاصنو يًُ

ايغــٝاقا  اي كاؾٝــ١ املدتًؿــ١; ؾاملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٖــٞ ٖٜٛــ١ ؾضٜــز٠ مم ًــ١ بكــِٝ مما ًــ١ َؤٜــز٠            

 .يًُحتُع قرب ايغٝاقا  اي كاؾ١ٝ
Kevin Laws (2013 )و ٚنـٝؿٔ يـٛ   Prapassara Thanosawanرصاع١ بضاباعـاصا  اْٛعـٛإ   

ا ١ٓ ايعامل١ٝ: اقٛصا  خمتًؿ١ راخٌ ا ٓتو َٔ َؤعغا  ايتعًِٝ ايعايٞ ايتاٜةْزٜـ١ا.  بعٓٛإ: ااملٛ

ٖــزؾ  ٖــشٙ ايزصاعــ١ إىل اؿغــو ايهٝؿٝــ١ ايــ  اكــّٛ بٗــا امُاقــ١ يف ااٜةْــزو ٚنــشيو اماَعــ١      

ايزٚيٝــ١ ايتابعــ١ هلــا بتٓؿٝــش ٚاؿغــو اخلطــاب املتعًــل باملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف بضاجمٗــا اماَعٝــ١.           

ّغ وعــًٛب رصاعــ١ ااايــ١ مــاَعتوو ٚوجضٜــ  خةهلــا قزٜــز ٚاعــُت َــٔ املكــابة  ايؾدقــ١ٝ َــع  ٌدِز

ــاص املــزصبو ٚاحملامــضٜٔو ٚنــشيو املٓاقؾــا  َــع جمُٛقــا  َضنــظ٠ َــٔ ايطــةب. ٚوؽــاص           نث

ايٓتا٥خ إىل وٕ  ةب اماَعا  ايتاٜةْز١ٜ يزِٜٗ اقٛصا  خمتًؿـ١ قـٔ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ َكاصْـ١      

زٚيٝو. وَــا املكــابة  َــع نثــاص املــزصبو ٚاحملامــضٜٔ ونــز  وٕ ايؿــضر نْٛــ٘ َٛا ًٓــا  بــايطةب ايــ

ًٝا. ُٜعز ؽض عا وعاعًٝا يف نْٛ٘ َٛا ًٓا قامل ًٜا جًٝزا ؾشيو   ااٜةْز
 

ــٛصا إ)ــٌ    ( بعٓــٛإ: ااملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٚايٛ ٓٝــ١ )إقــارLaura C Engel (2014     )٠رصاعــ١ ي

ا ١ٓ يف إعثاْٝاا. ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاع١ إىل  ًٝـٌ احملـاٚال  ايـ     ايتؾهٌٝ:  ًٌٝ إفةح اعًِٝ املٛ

ــاّ     ــثا١ْٝ قـ ــاٖخ اإلعـ ــِٝ املٛا ٓـــ١ يف املٓـ ــإ(و    2006 ـــ  إلفـــةح اعًـ ــٛار )املٛا ٓـــ١ ٚذكـــٛم اإلْغـ ملـ

ٚاقتُز  يف ايترًٌٝ ق٢ً املٓٗخ ايهٝؿٞ مم ًعا يف  ًٌٝ احملت٣ٛ قرب قٛا٥ِ وعقز  اتنُٔ املٗـاصا   

ملٛا ١ٓ ق٢ً ايقعٝزٜٔ: ايٛ  و ٚايعـاملٞو ٚاٛفـً  ايٓتـا٥خ إىل وٕ ايهتـد املطـٛص٠      ايةط١َ يتعًِٝ ا

ــايف          ــٛع اي كـ ــ١و ٚايتٓـ ــ١ ٚايعاملٝـ ــ١ ايٛ ٓٝـ ــإو ٚاملٛا ٓـ ــٛم اإلْغـ ــٝع ذكـ ــ٢ َٛامـ ــٌ قًـ ــظ بايؿعـ اضنـ

 ٚايتعاٜؿ.  
 

( بعٓــٛإ: ااقــٛصا  َعًُــٞ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١   2016) Sule Eguzرصاعــ١ عــٛيٞ إدنــٛط  

يتعًِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝا. ٖـزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل ايهؾــ قـٔ إرصاى َعًُـٞ ايزصاعـا          املغتكث١ًٝ

االجتُاقٝــ١ يتعًــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف املغــتكثٌو ٚاُاثــع املــزخٌ ايهٝؿــٞ يف ٖــشٙ ايزصاعــ١و ٚاأيؿــ   

                      ( ْغـــا٤; ٜزصعـــٕٛ يف جاَعـــ١ وْٚـــزٚنٛط َـــاٜظ 5( صجـــاٍو ٚ )5( َعًُـــوو )10ايعٝٓـــ١ ايعُزٜـــ١ َـــٔ ) 

ًٝا.        يف عاَغٕٛو اضنٝا. ًَـ   ًًٝعـا ٚفـؿ ٚوعقز  نياسد املكابة  ؽث٘ املٓوُـ١ مُـع ايثٝاْـا و ُٚذًَّ

ٚوؽـاص  ايٓتــا٥خ إىل وٕ قزٜــًزا َــٔ اقــٛصا  املعًُــو ذـٍٛ اعًــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يٝغــ  َتطــٛص٠    



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 
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َٗٛــا  ااكــٛمو ٚاملغــؤٚيٝا و قًــ٢ َؿ -يف وغًــد األذٝــإ  -بؾــهٌ نــافب; ؾضنــظ  قٝٓــ١ ايثرــو  

 ٚايٛقٞو ٚاالذرتاّو ٚايكِٝ ايعامل١ٝو ٚاي كاؾ١ٝ.
 

بعٓــٛإ: ااالجتــاٙ حنــٛ ايتهٓٛيٛجٝــاو   (2017)ٚآخــضٕٚ  Romeo B. Leeرصاعــ١ صَٚٝــٛ يــٞ  

ٚاعــتدزاّ ايؾــثها  االجتُاقٝــ١و َٚتٛعــ  ايــزصجا  نُتٓثــ٤٢ يترزٜــز املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣       

ٖزؾ  ٖشٙ ايزصاعـ١ إىل رصاعـ١ اـأ و ايتهٓٛيٛجٝـا ٚاعـتدزاّ ايؾـثها          ةب اماَع١ ايؿًث١ٝٓٝا.

االجتُاق١ٝ ٚرصجا   ةب اماَع١ ايؿًث١ٝٓٝ ق٢ً ا١ُٝٓ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يزِٜٗو ٚاأيؿـ  ايعٝٓـ١   

ــاو ٚااثعــ  ايطضا٥ــل ايهُٝــ١ يف ااقــٍٛ قًــ٢ ايثٝاْــا  املطًٛبــ١ قــرب إجــضا٤ رصاعــ١       3628َــٔ   ايًث

ُٛق١ َٔ ايٓتا٥خ; وُٖٗا: وٕ ايٓوـض٠ اإلدنابٝـ١ يًتهٓٛيٛجٝـاو ٚقـزر ايؾـثها       َغر١ٝ. ٚاٛفً  جمل

االجتُاق١ٝ اي  ٜتؿاقٌ َعٗا املؾاصنٕٛو َٚعزٍ رصجااِٗ و ض  اأ ًوا نثًوا يف  زٜز املٛا ٓـ١  

 ايعامل١ٝ َٔ جاْثِٗو ٚنشيو و ض  يف ٚقِٝٗ ٚقُِٝٗ االجتُاق١ٝ اإلدناب١ٝ.     
 

اعتؾـــاصٟ َٓوُــ١ ايْٝٛغــهٛ بايتعــإٚ َـــع     Cristian Coxرصاعــ١ نضعــتٝإ نــٛنػ    

 و ٚاملهتد ايزٚيٞ يًرتب١ٝ (APCEIU) َضنظ آعٝا ٚاحملٝ  اهلار  يًتعًِٝ َٔ وجٌ ايتؿاِٖ ايزٚيٞ
(IBE-UNESCO)       و ٚايضابط١ ايزٚيٝـ١ اكٝـِٝ ايتكٝـِٝ ايـزٚيٞ يإل)ـاطا  ايتعًُٝٝـ١(IEA)    يًزصاعـا

ٛإ: اَؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف املثــار٤٣ ايتٛجٝٗٝــ١ يعؾــض٠  ( بعٓــ2017املزْٝــ١ ٚايرتبٝــ١ املزْٝــ١ )

رٍٚ:  ًٌٝ َكاصٕا. ٖزؾ  ٖـشٙ ايزصاعـ١ إىل إجـضا٤  ـو َؾـرتى ذـٍٛ ايكنـاٜا املتعًكـ١ بتعًـِٝ          

( قؾــض٠ بًــزإ بــ )وؾضٜكٝــاو آعــٝاو  10و ٚااثعــ  وعـًٛب ايترًٝــٌ املكــاصٕ بـو )  (GCED) املٛا ٓـ١ ايعاملٝــ١ 

ــايتعًُٝو: االبتــزا٥ٞو      وٚصٚبــاو وَضٜهــا اية  ٌغ وتــ٣ٛ َكضصااُٗــا ب ــ اٝٓٝــ١و جٓــٛب ؽــضم آعــٝا(و ُٚذًَّ

ٚاي اْٟٛو يف جمايٞ: ايتاصٜخو ٚايعًّٛ االجتُاق١ٝو ٚايرتبٝـ١ املزْٝـ١و ٚاألخةقٝـ١ يف مـ٤ٛ قـا٥ُتو      

اثٓتُٗــا َٓوُــ١ ايْٝٛغــهٛو ٚاٛفــً  ايٓتــا٥خ إىل وْــ٘ ٜٛجــز َــٓٗحو ؾرغــد َــٔ َٓــاٖخ ايــزٍٚ        

 َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.   ايعؾض٠ انُٓ 
 

     املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ َٔ املٛمٛقا  امل١ُٗ اي  قٓٝ  بٗا ايزصاعا  ايعضبٝـ١و ٚاألجٓثٝـ١ قًـ٢

ذــز عــٛا٤ َٓــش هٗٛصٖــا ٚذتــ٢ ارٕ; ْوــًضا يًراجــ١ املًرــ١ هلــا يف وٟ ٚقــ و ٚاعــتحاب١ع         

 يتهٓٛيٛج١ٝ.يًتطٛصا  ايعامل١ٝ; عٛا٤ ا
     ٌمل اكتقض ايزصاعا  اي  قٓٝ  اؿّٗٛ املٛا ١ٓ ق٢ً ايثاذ و بؾهٌ ؾـضرٟ ؾرغـدو بـ

قٓٝ  وًٜنا املؤعغا  ايزٚي١ٝ سا  اي كٌ ق٢ً ايغاذ١ ايعاملٝـ١ نايْٝٛغـهٛ بـ٘ َٓـش ؾـرت٠      

بعٝــــز٠و ٚذتــــ٢ ارٕو األَــــض ايــــشٟ ٜــــزقِ ايثرــــو ااــــايٞ يف آــــاٍٚ املٛا ٓــــ١ ايعاملٝــــ١   

 ِٗ يف جماٍ املٓاٖخ.نُٛمٛع ًَحو َٚ
      آٛق  ايزصاعا  ايغابك١ بو رصاعا   ١ًًٝٝ اكٛي١ٝ يًُٓـاٖخ ذـٍٛ َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١

ايعاملٝــ١و ٚبــو رصاعــا  وخــض٣ اقرتذــ  بــضاَخ ٚوع ــض يــزَخ املؿٗــّٛ يف َكــضصا  املضاذــٌ      

 ايزصاع١ٝ املدتًؿ١.
          باملٓـاٖخ ذـٍٛ   قٓٝـ  بعـض ايزصاعـا  ايغـابك١ بزصاعـ١ آصا٤ وفـراب املقـًر١و ٚاملعٓـٝو

ٚاقع رَـخ املؿٗـّٛو ٖٚـٛ َـا ايتؿتـ  إيٝـ٘ ايثاذ ـ١ يف ايثرـو ااـايٞ َـٔ خـةٍ االعـتثٝإ             

ايــشٟ  عثــل َــٔ خــةٍ َكابًــ١ بعــض َــؤيؿٞ َٓــاٖخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١           

اإلقزار١ٜو ٚنشيو بعض خربا٤ املٓاٖخ;  يترًٌٝ االذتٝاجا  ٚبٓا٤ إ اص ٚاقعٞ ٜتنـُٔ  

 ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ بتًو املضذ١ً.    َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ
             آٛقــ  املٓــاٖخ ايثر ٝــ١ يًزصاعــا  ايــ  قٓٝــ  اؿٗــّٛ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ بــو ايهُٝــ١

ــا ااثعتـــ٘ ايثاذ ـــ١                             ٚايهٝؿٝـــ١و ٚايـــثعض ارخـــض عـــع بـــو االجتـــاٖو ايثر ـــٝوو ٖٚـــٛ َـ

ٌغ   ــ ــايٞ; ذٝــــو ُذًَّــ ــ١   يف ايثرــــو ااــ ــ١ باملضذًــ ــا  االجتُاقٝــ ــضصا  ايزصاعــ وتــــ٣ٛ َكــ

ًٝـاو ٚاعـتدزاّ          اإلقزار١ٜ; يف مـ٤ٛ َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و ٚوٖـزاؾٗاو ٚجماالاٗـا نُ
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ٌغ وتٛاٖا بؾهٌ نٝؿٞ; يًٛقـٛف قًـ٢ ٚاقـع انـُو املؿٗـّٛ بتًـو        اعتثا١ْ َؿتٛذ١ ُذًَّ

 املٓاٖخ.  
   ْا  امل١ُٗ اي  اتطًد رصاعا  َغـتُض٠  َٔ املٛمٛق –ٚال اظاٍ  -املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ نا

ــارٟ باْتُــا٤ ايؿــضر يإلْغــا١ْٝ          ــايتعًِٝ املقــضٟ إىل َقــاف ايــزٍٚ ايــ  آ ذتــ٢ ْقــٌ ب

ٚيًهٕٛ وععو ٚاخلضٚد قٔ االْػةم ٚايتكٛقع يف ايغٝام احملًٞ. ٚئ ٜهـٕٛ ٖـشا ايثرـو    

ا املؿٗـّٛ املٗـِ   ٖٛ األخو َٔ ْٛق٘ يف ٖشا اجملاٍ; بٌ البز وٕ اأاٞ رصاعا  وخض٣ ازقِ ٖـش 

)املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ( يف ايتعًِٝ املقـضٟو ٚإقـزار َعًُٝـ٘و ٖٚـٛ َـا انـع٘ َٓوُـ١ ايْٝٛغـهٛ         

 فٛب وقٝٓٗا ذت٢ ارٕ.
          ;ال اٛجز رصاع١ ٚاذـز٠ آاٚيـ  قـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف املضذًـ١ اإلقزارٜـ١و َٚؿَٗٛااٗـا

صا  ايزصاعـــا   ممـــا دنعـــٌ ايثرـــو ااـــايٞ خطـــ٠ٛ وٚىل يـــزَخ اًـــو املؿَٗٛـــا  اكـــض        

 االجتُاق١ٝ بتًو املضذ١ً.  
ٚبعـــز وٕ قضمـــ  ايثاذ ـــ١ َٛمـــٛع املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ بايتؿقـــٌٝو َٚـــز٣ االعـــتؿار٠ َـــٔ    

األربٝــــا  ٚايزصاعــــا  ايغــــابك١ يف ايثرــــو ااــــايٞو ْٓتكــــٌ ارٕ إىل اٛمــــٝح اؿقــــًٝٞ   

   يإلجضا٤ا  اي  ااثعتٗا ايثاذ ١ يف ايثرو ااايٞ; ٚفٛيعا يإل اص املكرتح.

 

 

 

 
ُــ١ اعتؾــاصٟ َٓو Cristian Coxمت اــث  قــا٥ُتو قــاّ يف مــ٥ُٛٗا نضعــتٝإ نــٛنػ 

      ٞ و  (APCEIU) ايْٝٛغهٛ بايتعإٚ َع َضنظ آعٝا ٚاحملٝ  اهلـار  يًتعًـِٝ َـٔ وجـٌ ايتؿـاِٖ ايـزٚي

ٚايضابطــ١ ايزٚيٝــ١ اكٝــِٝ ايتكٝــِٝ ايــزٚيٞ يإل)ــاطا   ،(IBE-UNESCO)  ٚاملهتـد ايــزٚيٞ يًرتبٝــ١ 

املتعًكــ١ يًزصاعــا  املزْٝــ١ ٚايرتبٝـ١ املزْٝــ١; بــ جضا٤  ــو َؾـرتى ذــٍٛ ايكنــاٜا    (IEA)ايتعًُٝٝـ١  

ًْــا بــو ) 2030يف إ ــاص ايتعًــِٝ  (GCED) بتعًــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١  ( بًــزإ بـــ 10. ٚوجــض٣  ً ــا َكاص

ٌغ وتـ٣ٛ َكضصااُٗـا بـايتعًُٝو:      )وؾضٜكٝاو آعٝاو وٚصٚباو وَضٜها ايةا١ٝٓٝو جٓٛب ؽضم آعٝا(و ُٚذًَّـ

ايرتب١ٝ املز١ْٝ ٚاألخةقٝـ١; يف مـ٤ٛ   االبتزا٥ٞو ٚاي اْٟٛو يف جمايٞ: ايتاصٜخ ٚايعًّٛ االجتُاق١ٝو ٚ

 ايكا٥ُتو ايًتو اثٓتُٗا َٓو١ُ ايْٝٛغهٛو ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

  
ٌّ َٔ: وٖزافٚاتٓاٍٚ  ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١     ٚ وايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١   ن

عتؾـــاصٟ َٓوُـــ١ ا Cristian Coxاو ٚايـــ  وقـــزٖا ؾضٜـــل نضعـــتٝإ نـــٛنػ  صبٜـــ١ ايْٝٛغـــهٛا

 :ٖٚٞ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ ،(10-5 : 2017)ايْٝٛغهٛ 
 

 GCEDوٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  CCEوٖزاف املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

 َِٓاقؾ١ ْوِ ااه; ًٝ ًٝ واوً ِ      ٚاملكاص١ْ بٝٓٗا. واٚقامل  وٚايكـٛاْو ايعاملٝـ١   وَٓاقؾ١ نٝــ اتؿاقـٌ ٖٝانـٌ ااهـ

 ٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.ٚانتؾاف َع  امل وٚاحمل١ًٝ ايٛ ١ٝٓ

  و َٚعضؾتٗاٚايعامل١ٝ واحمل١ًٝ :صفز املؾهة.   وٚايعامل١ٝو ٚاإلق١ًُٝٝ واحمل١ًٝ :اكِٝٝ األعثاب ٚصا٤ املؾهة 

 ٚايرتاب  بٝٓٗا.

 ٚايكَٛٞ. وايٛ   ٜٔ:ايرتنٝظ ق٢ً االْتُا٤     ايتُٝٝظ بو اهل١ٜٛ ايشاا١ٝ ايكا١ُ٥ ق٢ً االْتُـا٤ا  احملًٝـ١و

 ْتُا٤ يإلْغا١ْٝ املؾرتن١.ٚغضؼ ايؾعٛص باال

 ٜ٘ٝٚؿعًٛٙ وارب ايتةَٝش قُا دند وٕ ٜؿهضٚا ؾ.  ٚاملعتكزا  ايِؿَهِضوٚايتٓٛع بو ايٓاؼ يف  واذرتاّ االختةف.  

 ــايرتن ٞ ٝـ ــَٛ ــ٢ َؿٗـ ــا٤ :ظ قًـ ــٝام   واالْتُـ ــٛال٤ يًغـ ٚايـ

 احملًٞ.

 ٚايتنأَ َع اإلْغا١ْٝ قا١َع. وغضؼ ايتعا ـ 
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      ٚاملٓوُـــا   واحملًٝــ١  ايرتنٝــظ قًــ٢ جٗــٛر ااهَٛــا

ــ١   ــهة  ايكا٥ُـــ ــ١ املؾـــ ــ١و يف َٛاجٗـــ ــزِٜ  واملزْٝـــ ٚاكـــ

 اخلزَا .

 وايــٛقٞ بايتــزابو  ٞ  ;ٚاإلجــضا٤ا  املتدــش٠ قًــ٢ ايقــعٝز ايعــامل

 .زٚي١ٝايٚ و١ًٝاحمل :ؾهة اململٛاج١ٗ 

  ايتأنٝز ق٢ً قِٝ وخةق١ٝ َتعًك١ بايغٝاقا  احمل١ًٝ

وٚ  وتُع احملًٞوٚ اجمل ووٚ املزصع١ واملثاؽض٠ راخٌ األعض٠

 .ايٛ ٔ

    ــا ــا١ْٝ قًٝـ ــِٝ إْغـ ــ٢ قـ ــز قًـ ــةّو   ;ايتأنٝـ ــ١و ٚايغـ نايعزايـ

ٚايزيكضا ٝــــــ١و ٚقثــــــٍٛ ايتٓــــــٛعو ٚايتغــــــاَحو ٚاالْتُــــــا٤ 

ٕ  واإلْغاْٞو ٚذٛاص اانـاصا   ٚاي كاؾـا و ٚايهضاَـ١    وٚاألرٜـا

 .ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ واإلْغا١ْٝ

     ٞ ــزاخً ــٛقٞ بايكنــاٜا املتعًكــ١ بايؾــإٔ اي  االٖتُــاّ ٚاي

  إٚق١ً اإلْتاد ... وٚايثطاي١ ونايظٜار٠ ايغها١ْٝ

    ــ١ ــٛقٞ بايكنــاٜا ايزٚيٝ نايعٓقــض١ٜو ) ;ذؿــظ االٖتُــاّ ٚاي

ٚاهلحــــض٠و ٚايؿكــــضو ٚاجملاقــــا و ٚااــــضٚب األًٖٝــــ١و قــــزّ   

 ;و َٚؾــهة  ايث٦ٝــ١ ايعاملٝــ١ (املغــاٚا٠ بــو ايؾــُاٍ ٚامٓــٛب 

ٚاالذتثــاؼ ااــضاصٟو  وٚايتًـٛث  وْٚكــك املٝــاٙ ونايتقـرض )

 (. إايتٓٛع ايثٝٛيٛجٞ .... ٚ

     ًٝـ  ; ـزر وؽـهاٍ َؾـاصن١ َكثٛيـ١ ًٝـ  وااجتُاق  ;اٚوخةق

ــاٜو احملًٝــ١   األْؾــط١ املضاثطــ١   جمُٛقــ١و ٚٚؾــل املع

َٚغاقز٠ ايؿكضا٤  وّٜٚٛ املعام وآاعثا  نّٝٛ ايٝتِٝ

باملعْٛــــا و ٚايتطــــٛع يف َؾــــضٚقا  ب٦ٝٝــــ١ فــــػو٠و     

زصع١ ٚاجملتُع ٚي١ٝ االجتُاق١ٝ إطا٤ األعض٠ ٚاملؤٚاملغ

  . إاحملًٞ ... 

  ًٝــ ;اطــٜٛض ٚاؿعٝــٌ َٗــاصا  املؾــاصن١ ايؿعايــ١ ــ واوً ًٝ ا ٚقامل

)ايتطٛعو االذتحاد ايغًُٞو ايتقٜٛ  يف االْتدابا و اهٜٛٔ 

ايضوٟ ٚايتعثو قٓ٘و ايتؿاٚض قٓز املٓاطقا و ايًح٤ٛ يًكنا٤ 

 . (إٚي١ٝ جتاٙ ايثؾض ٚايعامل ... ؤٚايترهِٝ ايزٚيٞو املغ

  
 GCEDو ٚاملٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١   CCEٚاضاث  باملعاصفو ٚايكِٝو ٚاملٗاصا  بو املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١   

ــٛل ايتعًُٝٝــــ١ ا   ٛ راخــــٌ ايٓقــ ــه ــتٝإ نــــٛنػ    صبٜــــ١ ايْٝٛغــ ــل نضعــ ــ  وقــــزٖا ؾضٜــ                         ااو ٚايــ

Cristian Cox  ٛ(14-10 : 2017)اعتؾاصٟ َٓو١ُ ايْٝٛغه   
 

 اٍــاجمل
 GCEDاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  CCE املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ

 املربصا  -
 

 اعضٜـ املقطًح  -

   واجتُاقٝـــــ١ :اكــــزِٜ َـــــربصا 

 وٚ كاؾٝــ١ وٚعٝاعــ١ٝ وٚاقتقــار١ٜ

 املٛا ١ٓ(ٚوخةق١ٝ ملٛمٛع )
 ٚاعضٜــــ  واملٛا ٓـــ١: اٛفـــٝؿٗا

 َعٓاٖا.

  وٚ كاؾٝــ١ وٚعٝاعــ١ٝ وٚاقتقــار١ٜ واجتُاقٝــ١ :اكــزِٜ َــربصا 

 .املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ(ٚوخةق١ٝ ملٛمٛع )
 ٚاعضٜـ َعٓاٖا. واملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ: اٛفٝؿٗا 

نــٌ َــا ٜتعًــل َــٔ َعًَٛــا        ؾ٦ا  اجملاٍ املعضيف

ذــٍٛ ايزٚيــ١ ايٛ ٓٝــ١ نايٓوــاّ   

ــِو   ــاّ ااهــــــــ ــٞ ْٚوــــــــ ايغٝاعــــــــ

اخلقا٥ك ايغها١ْٝ ٚامػضاؾٝـ١  

يًزٚي١و َؾهة  ايث١٦ٝ ايزاخًٝـ١  

  . إ.... 
   املــٛا ٔ راخــٌ ذكــٛم ٚٚاجثــا

ايٛ ٔو ايزعتٛص ٚايكـإْٛ احملًـٞو   

 . إاالقتقار احملًٞ َٚٛاصرٙ...
 ... إااصٜخ ايزٚي١ ٚاطٛصٖا . 
   َعًَٛــا  جػضاؾٝــ١ ٚااصرنٝــ١

  .قٔ األَانٔ ٚايؾعٛب

 وْو١ُ اإلراص٠ ٚاملؤعغا  ٚايعًُٝا  ايزٚي١ٝ:( 1)

 وٚغوٖا َـٔ األْوُـ١ ايعاملٝـ١    و٦ٖٝٚااٗا وَٓو١ُ األَِ املترز٠ 

 ٚاؿاقٌ ايزٚي١ ايٛ ١ٝٓ َعٗا.

       َؤعغا  قرب ٚ ١ٝٓ )ؽضنا  ٚبٓـٛى قـرب ٚ ٓٝـ١و َٓوُـا

  . (إو١ًٖٝ قامل١ٝ ... 

 ًٜ   .ااالقتُار املتثارٍ بو ايزٍٚ اقتقار

  ... (إايعةقا  ايزٚي١ٝ )عٝاع١ٝو  كاؾ١ٝ . 

 ٚذكٛم إْغا١ْٝ: و( قٛاْو2)

     اخلافــ١ ..  ذكــٛم: اإلْغــإو ايطؿــٌو املــضو٠و ٚسٟٚ االذتٝاجــا

 . إ

  ٚايعٗٛر ايزٚي١ٝ واالاؿاقٝا. 

 ٞايكإْٛ ايزٚي.  

 ( قناٜا قامل١ٝ:3)

   وٚ قــزّ املغـاٚا٠ بــو ايؾــعٛب   وايعزايــ١ االجتُاقٝـ١  –ايعٛملـ١– 

ذــٛاص   –ايتُٓٝــ١ املغــتزا١َ   –ايؿكــض ايعــاملٞ   –ايؾــُاٍ ٚامٓــٛب  

 –ايــتػو املٓــاخٞ   –ْكــك املٝــاٙ   –اانــاصا  ٚاي كاؾــا  ٚاألرٜــإ  

 –ايتٓٛع ايثٝٛيٛجٞ  –األٚب١٦ ٚاألَضاض  –اإلصٖاب  -اًٛث ايث١٦ٝ 

ذـــل اكضٜـــض املقـــو  –ااـــضٚب األًٖٝـــ١   -ايةجـــ٦و  –اجملاقـــا  

 . إيًزٍٚ ٚايؾعٛب ... 

 نياسد ٚوَ ١ً ملٛا ٓو قاملٝو:( 4)

  ايؾدقٝا  ايعا١َ املـؤ ض٠  -القثٛ ايهض٠ ٚايضٜامٝو احملرتؾو

راب املٗاصا  امل١ٝٓٗ سٚٚ ايغُع١ ايعامل١ٝ وف-ق٢ً ايقعٝز ايزٚيٞ 

 . إؽدقٝا  هلا َهاْا  رٚي١ٝ ٚصع١ قامل١ٝ ...  –
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 ؾ٦ا  املٛاقـ

-االجتُاق١ٝ 

 ايٛجزا١ْٝ

   االقتـــــظاط باهلٜٛــــــ١ ايٛ ٓٝــــــ١

ــا٤ األعــــــضٟ  –ٚايكَٛٝــــــ١ االْتُــــ

ــٛ   ٚاإلقًُٝـــٞ    ــا٥ًٞ ٚايـ –ٚايعـ

ــ  –ايـــٛال٤   ٚي١ٝ االجتُاقٝــــ١ ؤاملغـ

ــٛ ٔ   ــاٙ ايـ ــ١ ايتحـــ  –جتـ اْػ قُٝـ

ــاص  –اي كــــايف  ــأَ َــــع اإل ــ ايتنــ

املؾـــــــرتى ايـــــــزٜ    -اإلقًُٝـــــــٞ 

..... ٚايًػٟٛ ٚايتاصرنٞ َع اإلقًِٝ

  إ .
     ٛــايرتاث ايــــــ ــظاط بــــ  واالقتــــ

 ٚااؿاه ق٢ً َٛاصر ايزٚي١.

 اهل١ٜٛ ٚاالْتُا٤: (1)
 ي١ًٜٛٗ. ٜٔممٝظ واإلْغا١ْٝ ٚاأل١َ نُضجع 
 ٚايعامل١ٝ وٚاإلق١ًُٝٝ واهلٜٛا  املزجم١ احمل١ًٝ. 
 ٍٛ ايتٓٛع ٚاالختةف بو ايؾعٛب:قث (2)
  ايتعا ـ ٚاالذرتاّ بو اي كاؾا. 
 ْثش ايتُٝٝظ ٚايعٓقض١ٜ. 
 ٘اذرتاّ ايرتاث اإلْغاْٞ ق٢ً آٛق. 
 ٚذض١ٜ مماصع١ ايؾعا٥ض. وذض١ٜ املعتكز 
    ٕ ــعٛب )يف ايؿٓـــــٛ ــو ايؾـــ ــايف بـــ ــٌ اي كـــ ٚرٚص  وٚارراب وايتؿاقـــ

 .ايرتع١ يف سيو(
 يعامل١ٝ:قِٝ إْغا١ْٝ َٔ وجٌ املٛا ١ٓ ا (3)
  ايتنــأَ –ٚي١ٝ اإلْغــا١ْٝ ؤاملغــ –ايتعــإٚ ايــزٚيٞ  -ايتغــاَح

ٍ    –ايزيكضا ٝـ١   –ايغـةّ ايعـاملٞ    –اإلْغاْٞ   وايعزايـ١ بـو ايـزٚ

ــٛاص   -ٚايؾـــعٛب  ــارٍ  –ااـ ــرتاّ املتثـ ــتزا١َ   –االذـ ــ١ املغـ  –ايتُٓٝـ

 . إايهضا١َ اإلْغا١ْٝ ....  – ا١ٜ ايث١٦ٝ 

ــا  ــاٍ  ؾ٦ـــــــــــ اجملـــــــــــ

 ايغًٛنٞ

 اط يف وْؾــط١ اجملتُــع االخنــض

املـــــــزْٞ احملًــــــــٞ وٚ اإلقًُٝــــــــٞو  

املؾاصن١ يف ايؿعايٝـا  ايتُٜٓٛـ١   

وٚ اإلقًُٝٝــ١و االْػُــاؼ   احملًٝــ١

يف َٓاقؾــ١ ايكنــاٜا االجتُاقٝــ١  

 وٚاي كاؾٝـــ١ ٚايغٝاعـــ١ٝ احملًٝـــ١  

 ٚعع املعًَٛا  ذٛهلا.

 .ٞاالخنضاط يف وْؾط١ اجملتُع املزْٞ ايعامل 
  قامل١ٝ.املؾاصن١ يف وْؾط١ ا١ُٜٛٓ 
    ــاّ بايٓكـــاـ ذـــٍٛ ايكنـــاٜا  وٚاي كاؾٝـــ١ واالجتُاقٝـــ١ :االٖتُـ

 ٚايغٝاع١ٝ سا  االَتزار ايعاملٞ. 
  .ايتعإٚ َع املٓوُا  ايزٚي١ٝ سا  املٗاّ اإلْغا١ْٝ 

 

 
 

يف م٤ٛ خطٛا  إقزار إ اص ايعٌُ املكرتح يـزَخ َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعـا             

االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚاي  ْق  ق٢ً مضٚص٠  ًٌٝ وت٣ٛ املٓـاٖخ ايغـابك١و ٚاألخـش    

مــ٤ٛ ْتــا٥خ  ًٝــٌ وتــ٣ٛ نتــد ٚٚ ــا٥ل يف ااغــثإ بــ صا٤ املعٓــٝو يف فــٓاق١ اًــو املٓــاٖخو ٚيف 

ايزصاعا  االجتُاق١ٝ وقز  ايثاذ ١ اعتثا١ْ; يًتعّضف ق٢ً آصا٤ خـربا٤ َٚـؤيؿٞ َكـضصا  ايزصاعـا      

االجتُاق١ٝ ذٍٛ ٚاقع ٚؾضل رَخ َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ اكـضصا  املضذًـ١ اإلقزارٜـ١و ٚ  ًـ       

 خطٛا  إقزار االعتثا١ْ ؾُٝا ًٜٞ:

 العتثا١ْ زٜز اهلزف َٔ ا  
                   ٜٚتُ ــٌ يف ايتعــّضف قًــ٢ آصا٤ خــربا٤ َٚــؤيؿٞ املٓــاٖخ ذــٍٛ ٚاقــع َؿٗــّٛ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١      

يف َٓاٖخ َٚكضصا  املضذ١ً اإلقزار١ٜ  ُٗٛص١ٜ َقـض ايعضبٝـ١و ٚوعـثاب غٝابٗـاو ٚؾـضل رجمٗـا;       

 ـاص املكـرتح يـزَخ    نٓكط١ اْطةم َـع  ًٝـٌ احملتـ٣ٛ; يًٛقـٛف قًـ٢ وصض فـًث١ قٓـز إقـزار اإل        

 َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.

 :زٜز َقارص اؽتكام االعتثا١ْ يف فٛصاٗا األٚي١ٝ  

اإل ــاص ايٓوـــضٟو ٚايزصاعــا  ايغـــابك١ ملــتػوا  ايثرـــو ايض٥ٝغــ١ )إ ـــاص املــٓٗخو املٛا ٓـــ١       

 ؛Mark R. Davies (0220)َـــاصى رٜؿٝـــظ  ؛Kenneth L. Watson (0222)ايعاملٝـــ١(; َ ـــٌ: نٝٓٝـــو ٚااغـــٕٛ  

ٞ   ؛John P. Myers (0202)(; جــٕٛ َــوط   2008َقــطؿ٢ قثــز ااُٝــز ذغــٔ قٓــاْٞ )                       يٝــظا َــاصٟ رٜــٛا

Lisa Marie Duty (2010) ٞ ــ ــا نضْٚؿًــــ ــض  ؛Monica Kronfli (2011) ; َْٛٝهــــ ــها ًَٝــــ ــا نااظاصعــــ                                   إٜؿــــ

 Iva Katzarska-Miller ٕٚ(; فــابض بــٔ قــٛض   2012; قا٥ؾــ١ بٓــ  عــٝـ فــاحل األ ــزٟ )    (2012) ٚآخــض

يـــٛصا  ؛Kevin Laws (2013)ٚنـــٝؿٔ يـــٛ  Prapassara Thanosawan(; بضاباعـــاصا  اْٛعـــٛإ 2012جٝـــزٚصٟ )

; صَٚٝــٛ يــٞ  Sule Eguz (0201)(; عــٛيٞ إدنــٛط  2014وُــز وُــز قطٝــ١ )  ؛Laura C Engel (0202) إ)ــٌ



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

511 

 

Romeo B. Lee  ٕٚرصاعـ١ نضعـتٝإ نـٛنػ     ؛(2017)ٚآخضCristian Cox     ٛاعتؾـاصٟ َٓوُـ١ ايْٝٛغـه

     ٞ ٚاملهتــد  ،(APCEIU)  بايتعــإٚ َــع َضنــظ آعــٝا ٚاحملــٝ  اهلــار  يًتعًــِٝ َــٔ وجــٌ ايتؿــاِٖ ايــزٚي

اطا  ايتعًُٝٝــ١ و ٚايضابطــ١ ايزٚيٝــ١ اكٝــِٝ ايتكٝــِٝ ايــزٚيٞ يإل)ــ    (IBE-UNESCO) ايــزٚيٞ يًرتبٝــ١ 

(IEA( يًزصاعا  املز١ْٝ ٚايرتب١ٝ املز١ْٝ )2017.) 

 ْتا٥خ  ًٌٝ وت٣ٛ َكضصا و ٚٚ ا٥ل ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ.     -
 :زٜز وع١ً٦ االعتثا١ْ  

ــا٤ً قًــ٢ َقــارص اؽــتكاقٗاو ٚمشًــ  جمُٛقــ١ َــٔ األعــ١ً٦ املؿتٛذــ١ راص  ذــٍٛ          ٚسيــو بٓ

 َاًٜٞ:

 ُِٗ ملؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.ْوضاِٗو ٚاكٝٝ -
ٚاقــــع رَــــخ َؿٗــــّٛ املٛا ٓــــ١ ايعاملٝــــ١ يف َكــــضصا  ايزصاعــــا  االجتُاقٝــــ١ يف املضذًــــ١    -

 اإلقزار١ٜ بقٛصاٗا اااي١ٝ.
َغــــتكثٌ رَــــخ َؿٗــــّٛ املٛا ٓــــ١ ايعاملٝــــ١ اكــــضصا  ايزصاعــــا  االجتُاقٝــــ١ باملضذًــــ١   -

 املعٛقا (. -اإلقزار١ٜ )ايؿضل 
ّ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١   اؿنٝةاِٗ بؾإٔ رَخ َؿٗٛ -

 .وّ رَخ املؿّٗٛ بو  ٓاٜا املكضصا  ايكا١ُ٥( و)َكضص َغتكٌاإلقزار١ٜ 
َز٣ قاب١ًٝ ايغٝام ايتعًُٝٞو ٚاجملتُعٞ يف َقض يًتحاٚب َع َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١و   -

 وٚ َكاَٚت٘و ٚوعثاب سيو.
 ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف نتــد ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١  وعــثاب مــعـ وٖــزافو ٚقــِٝ املٛا -

 اإلقزار١ٜ;  ثكعا يًٓتا٥خ اي  وعؿض قٓٗا ايترًٌٝ.
 مث  االعتثا١ْ يف فٛصاٗا ايٓٗا١ٝ٥  

قاَــ  ايثاذ ـــ١ بعــضض االعـــتثا١ْ قًـــ٢ جمُٛقــ١ َـــٔ املعرهَُّــو املتدققـــو يف جمـــاٍ     

   ٚ ُقــزّغَي ; يف مــ٤ٛ آصا٥ٗــِ; ٚفــٛيعا  َٓــاٖخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١و ٚوعقٝــز فــٛؽ بعــض األعــ١ً٦و 

 يقٛصاٗا ايٓٗا١ٝ٥.

 فزم االعتثا١ْ  

اقتُز  ايثاذ ١ يف ذغاب فزم االعتثا١ْ قًـ٢ فـزم احملتـ٣ٛ; قـرب قضمـٗا قًـ٢ بعـض        

 املتدققو يف اجملاٍو ٚاعتثعار األع١ً٦ اي  وعع احملهُٕٛ ق٢ً اعتثعارٖا.

 

 

َا ٚاقع انُو َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ ٚايتكًٝزٜـ١ اكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١       .1

 ؟باملضذ١ً اإلقزار١ٜ
ــ        .2 ثعض ٚ ـــا٥ل ايزصاعـــا    َـــا ٚاقـــع انـــُو َؿَٗٛـــا  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ ٚايتكًٝزٜـــ١ بـ

 االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟
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 زٜز َؿّٗٛ  ًٌٝ احملت٣ٛ   
ُٜعــّضف بأْــ٘: اوذــز وعــايٝد ايثرــو ايعًُــٞ ايــشٟ ٜٗــزف إىل ايٛفـــ املٛمــٛقٞو ٚاملــٓوِو       

ٌ 22:  1987ٚايهُــٞ يًُنــُٕٛ ايوــاٖضٟا )صؽــزٟ و ــز  عُٝــ١و      (و ْٚغــتدزّ ٖٓــا  ًٝــ

ًُـاو       احملت٣ٛ نْٛ٘ وعًًٛبا يف ايثرو ايعًُٞ يٛفـ احملتـ٣ٛ ايوـاٖض ٚفـؿعا َٛمـٛقًٝا َٓو

ًٝاو وٚ نًُٝٗا. ًٝاو وٚ نٝؿ  ٚنُ

 :زٜز ورا٠  ًٌٝ احملت٣ٛ  

ــٛنػ      ــتٝإ نـ ــا نضعـ ــُتدزَ  قا٥ُتـــإ اثٓاُٖـ اعتؾـــاصٟ َٓوُـــ١   Cristian Coxاعـ

ٞ ايْٝٛغـهٛ بايتعــإٚ َــع َضنـظ آعــٝا ٚاحملــٝ  اهلــار  يًتعًـِٝ      َــٔ وجــٌ ايتؿـاِٖ ايــزٚي
(APCEIU)   و ٚاملهتـد ايــزٚيٞ يًرتبٝـ١ (IBE-UNESCO)  ٞو ٚايضابطــ١ ايزٚيٝـ١ يًتكٝــِٝ ايــزٚي

 (.2و 1( يًزصاعا  املز١ْٝ ٚايرتب١ٝ املز١ْٝ يًترًٌٝ )ًَركٞ IEAيإل)اطا  ايتع١ًُٝٝ )

 ًٌٝزٜز ؾ١٦ ايتر   

 ـض اعـرب قـٔ ؾهـض٠ ٚاذـز٠و وٚ      ُقزَّ  ايؿكض٠ ٚذز٠ يًترًٝـٌو ٜٚكقـز بـايؿكض٠ عًـ١و وٚ ون    

 قز٠ ِؾَهِض.

 زٜز ٚذز٠ ايتعزار   

ُقزغ ايتهضاص ٚذز٠ ايتعزار; ؾعٓزَا اتطابل ؾكض٠ َٔ ؾكضا  احملت٣ٛ ق٢ً وٟ قُٝـ١و وٚ ؾ٦ـ١و   

اقا١ُ٥ ايْٝٛغهٛ ملؿَٗٛٞ املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ وٚ ٖزف َٔ األٖزافو وٚ ايؿ٦ا  املتن١ُٓ يف 

 اخلاْــ١ املكابًــ١ هلــا يف امــزٍٚ املععــز يتغــحٌٝ ْتــا٥خ    ( يف√ٜــتِ ٚمــع قةَــ١ )  ٚايعاملٝــ١ا

 ايترًٌٝ.

 ًٌٝذغاب  ثا  ايتر  

بعـــز وٕ قاَـــ  ايثاذ ـــ١ بترًٝـــٌ وتـــ٣ٛ ايهتـــد ايزصاعـــ١ٝ ٚايٛ ـــا٥ل ايتعًُٝٝـــ١ املتعًكـــ١   

اضذًــ١ ايتعًــِٝ اإلقــزارٟو وعقٝــز ايترًٝــٌ بٛاعــط١ باذــو آخــض ٚسيــو بايٓغــث١ ملكــضصا         

 ضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚنشيو بايٓغث١ يثعض ايٛ ا٥ل املضاثط١ بٗا.ايزصاعا  االجتُاق١ٝ بامل

ُٚذِغـــدغ َعاَـــٌ اي ثـــا  يهـــٌ ايهتـــد ايزصاعـــ١ٝ يف املـــٛار املدتًؿـــ١ ٚيف ايقـــؿٛف املدتًؿـــ١و  

ــا        ــاب اي ثـــ ــثوَإ اغـــ ــ١ عـــ ــتدزاّ َعاريـــ ــو باعـــ ــا٥ل; ٚسيـــ ــث١ يًٛ ـــ ــشيو بايٓغـــ                            ٚنـــ

 (.175 – 166:  1998)ععز قثز ايض ٔو 

ــ١        ــا  االجتُاقٝـ ــ١ٝ يًزصاعـ ــد ايزصاعـ ــ٣ٛ ايهتـ ــٌ وتـ ــا  يف  ًٝـ ــٌ اي ثـ ــح وٕ َعاَـ ٚاانـ

باملضذ١ً اإلقزار١ٜ ٚيف ايقؿٛف اي ة ١ ٚنشيو َعاٌَ اي ثا  يف  ًٝـٌ وتـ٣ٛ بعـض    

ٖٚـٛ َعاَــٌ  ثــا  َضاؿــعو ممــا ٜؾــو إىل   0.93:  0.88ايٛ ـا٥ل ٜــرتاٚح يف عٝــع ااــاال  بــو  

 و ٚإَها١ْٝ االقتُار قًٝ٘. ثا  ق١ًُٝ ايترًٌٝ

  قًــ٢ بعــض َــؤيؿٞ َكــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١  اطثٝــل االعــتثا١ْ املؿتٛذــ١

; يًٛقــٛف قًــ٢ ٚاقــع 2018َــٔ قــاّ  8و 7اإلقزارٜــ١و ٚبعــض اخلــربا٤ املعٓــٝوو خــةٍ ؽــٗضٟ:  

ا رَـــخ َؿٗـــّٛ املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ بتًـــو املكـــضصا و ٚؾـــضل َٚعٛقـــا  انـــُٝٓٗا. ٚ عثّغـــلغ إَـــ   

باملكابًــــ١ ايؾدقــــ١ٝو وٚ باعــــتدزاّ ايٛعــــا٥ٌ ايتهٓٛيٛجٝــــ١و ٚإصعــــاٍ االعــــتثٝإ قربٖــــاو 

 (.3ٚااقٍٛ ق٢ً اإلجابا  َٔ خةهلا وًٜنا )ًَرل 
 

  
ــا          .3 ــضصا  ايزصاعـ ــ١ يف َكـ ــ١ ايعاملٝـ ــا  املٛا ٓـ ــُو َؿَٗٛـ ــرتح يتنـ ــٌ املكـ ــاص ايعُـ ــا إ ـ َـ

 ١ً اإلقزار١ٜ؟االجتُاق١ٝ باملضذ



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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باالقتُار ق٢ً ْتا٥خ  ًٌٝ احملت٣ٛ ملكضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١     

يًقؿٛف اي ة ١و ٚنشيو بعض ايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ املضاثط١ بٗـاو َٚـا وعـؿض  قٓـ٘ ْتـا٥خ      

  اطثٝل االعتثٝإ املؿتٛحو وعِقـزَّ إ ـاص َكـرتح يتنـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اكـضصا        

ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١; ذٝـو ُذـزر ؾٝـ٘ )ؾًغـؿت٘و َعـاٜوٙو َٚؤؽـضاا٘و         

 َٚٛمٛقاا٘و ٚاملؿَٗٛا  املتن١ُٓ ب٘(.

ٚبعــز وٕ قضمــٓا يهٝؿٝــ١ إقــزار ورٚا  ايثرــوو ْٓتكــٌ ارٕ إىل ايٓتــا٥خ ايــ  اٛفــً  إيٝٗــا      

 ايثاذ ١و ٚاؿغو َػظاٖا.  

                         يعا: ْتا٥خ اإلجاب١ قٔ ايغـؤاٍ األٍٚ; ٖٚـٛ: َـا ٚاقـع انـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١         وٚ

 ؟ٚايتكًٝز١ٜ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ

يًقــؿٛف اي ة ـــ١ باملضذًـــ١ اإلقزارٜـــ١ و   2017/2018نتـــد يًزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١  6ُذًّــٌ  

اعتؾـاصٟ َٓوُـ١ ايْٝٛغـهٛ     Cristian Coxو ايًـتو ذـزرُٖا نضعـتٝإ نـٛنػ      ثكعا يًكـا٥ُت 

 ( ٚعثل اإلؽاص٠ هلُاو ٚجا٤  ايٓتا٥خ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:2017)

ــِٝ     (1) ــ١ ايتعًـ ــ١ اضذًـ ــا  االجتُاقٝـ ــضصا  ايزصاعـ ــ١ ٚايعاملٝـــ١ يف َكـ ــ١ ايتكًٝزٜـ املٛا ٓـ

 اإلقزارٟ

ايتعًــِٝ اإلقــزارٟو ايــ   انــِ نتــد ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يًقــؿٛف اي ة ــ١ اضذًــ١ 

 ( نتد; ذٝو ُذًٌ بايهاٌَ نتابإ يهٌ فـ رصاعٞ.6ُذًً و )

 ( ْتا٥خ  ًٌٝ وت٣ٛ ٖشٙ ايهتد.1ٜٚٛمح امزٍٚ صقِ )

يف نتد ١ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ قزر املٛامع املتعًك١ اؿَٗٛٞ: املٛا ٓ (1جزٍٚ صقِ )

 زارٟ. اضذ١ً ايتعًِٝ اإلق ايزصاعا  االجتُاق١ٝ
 

 

 ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ

قزر املٛامع 

املتعًك١ اؿّٗٛ 

 املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ

% 

 َٔ

 اإلعايٞ

قزر املٛامع 

املتعًك١ اؿّٗٛ 

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ

% 

َٔ 

 اإلعايٞ 

 

 اإلعايٞ

% 

 

% 

 

 100 418 12.44 52 87.59 366 األٍٚ اإلقزارٟ

 100 503 8.54 43 91.45 460 اي اْٞ اإلقزارٟ

 100 929 5.70 53 94.29 876 اإلقزارٟاي ايو 

 100 1850 8 148 92 1702 اإلعايٞ

( ايؿضٚم بـو َـز٣ انـُو قـِٝ ٚؾ٦ـا  َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١و         1ٜٛمح امزٍٚ صقِ )

ٚقِٝ ٚؾ٦ا  َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١. ٜٚتـثو َـٔ بٝاْـا  ٖـشا امـزٍٚ اـزْٞ قـزر املٛامـع املتعًكـ١             

ملٝــ١ بايقـــ األٍٚ اإلقــزارٟ; ذٝـو بًػــ  ْغــث١ َٛامــع املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ إىل  اؿٗـّٛ املٛا ٓــ١ ايعا 

و ٚوقـٌ َـٔ سيـو    8.54%و بُٝٓا بًػ  ٖـشٙ ايٓغـث١ يف ايقــ اي ـاْٞ اإلقـزارٟ      12.44املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

%. ٚمل ٜتحــاٚط إعــايٞ قــزر  5.70بايٓغــث١ يهتــد ايقـــ اي ايــو اإلقــزارٟ ذٝــو بًػــ  ٖــشٙ ايٓغــث١    

١ ايعاملٝـــ١ إىل قـــزر َٛامـــع املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜـــ١ يف نتـــد ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١  َٛامــع املٛا ٓـــ 

 %. 8يًقؿٛف اي ة ١ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ 

ٕئ ٚامحئ يف انُو قِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف َٓـاٖخ ايزصاعـا      10ٜٚؾو ايؾهٌ صقِ ) ( إىل از

ــاٍ وٚ جت     ــح وٚ إُٖـ ــٛص ٚامـ ــو إىل ققـ ــشٟ ٜؾـ ــض ايـ ــ١; األَـ ــ١  االجتُاقٝـ ــ١ ايعاملٝـ ــِٝ املٛا ٓـ ــٌ يكـ                            اٖـ

 يف وت٣ٛ نتد ايزصاعا  االجتُاق١ٝ بايتعًِٝ اإلقزارٟ بقؿٛؾ٘ ناؾ١.
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  ًَ ُِٚصرغْ  يف املكضصا  ايزصاع١ٝ اي  ُذًَّ  جماال  ٚؾ٦ا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ نُا 

يعاملٝـ١ يف نتـد ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١     ( جمـاال  ٚؾ٦ـا  املٛا ٓـ١ ا   2ٜٛمح امزٍٚ صقـِ ) 

 بايقؿٛف اي ة ١ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ.

 

 .اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ جماال  ٚؾ٦ا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف نتد ايزصاعا  االجتُاق١ٝ(:2جزٍٚ صقِ )

ايغ١ٓ 

 ايزصاع١ٝ
إعايٞ 

قزر 

 ايؿ٦ا 
ؾ٦ا  اجملاٍ  ؾ٦ا  اجملاٍ املعضيف

االجتُاقٞ 

 ايٛجزاْٞ
 ؾ٦ا  اجملاٍ ايغًٛنٞ

األٍٚ 

 اإلقزارٟ
 )ؾ٦تإ( ؾ٦ا  4

ايٛقٞ بكناٜا ايث١٦ٝ )َضاإ(و 

 َضا (. 10)     ايتٓٛع ايث٦ٝٞ 
 )ؾ١٦ ٚاذز٠(

 ا١ٜ ايث١٦ٝ 

 ٚجتًُٝٗا.
 )ؾ١٦ ٚاذز٠(

َٓاقؾ١ َؾهة  ايث١٦ٝ 

 َض٠(. 39ايطثٝع١ٝ ايعامل١ٝ )
اي اْٞ 

 اإلقزارٟ
 ؾ٦ا ( 6) ؾ٦ا  8

َض٠(و  23يث٦ٝٞ )ااض١ٜو ايتٓٛع ا

ايعٛمل١)َضاإ(و قناٜا ايث١٦ٝ 

َضا (و ايت١ُٝٓ  3ايعامل١ٝ )

َضا (و ؽدقٝا  3املغتزا١َ )

 ق١ًُٝ وجٓث١ٝ.

 )ؾ٦تإ(

 ا١ٜ ايث١٦ٝ 

ٚاحملاؾو١ 

َضا (و  6قًٝٗا )

َٓا ل ٚرٍٚ 

 5وجٓث١ٝ )

 َضا (.

 ال ٜٛجز

اي ايو 

 اإلقزارٟ
 ؾ٦ا ( 4) ؾ٦ا  5

ي١ٝ َض٠(و َٚٛا ٝل رٚ 12ايعٛمل١ )

 11َض٠(و قةقا  رٚي١ٝ ) 18)

 3)   َض٠(و ااؿاقٝا  رٚي١ٝ 

 َضا (.

 )ؾ١٦ ٚاذز٠(

قزّ املغاٚا٠ 

بو ايؾُاٍ 

 9ٚامٓٛب )

 َضا (.

 ال ٜٛجز

 ( َا ًٜٞ:2ٜٚتثو َٔ بٝاْا  جزٍٚ )

ؾ٦ـ١(و بُٝٓـا انـُٔ اجملـاٍ االجتُـاقٞ       12انُو اجملاٍ املعضيف ألنرب قزر َٔ ايؿ٦ـا  )  (و )

٦ـا ( ؾرغـد. ٚذوـ٢ اجملـاٍ املٗـاصٟ ايغـًٛنٞ قًـ٢ ورْـ٢ َغـت٣ٛ َـٔ           ؾ 4ايٛجزاْٞ ) –

 انُو ؾ٦اا٘ بايهتد املزصع١ٝ; ذٝو مل ٜأِ  يف ٖشا اجملاٍ بأن ض َٔ ؾ١٦ ٚاذز٠.
ؾ٦ـا (و   8انُٔ نتاب ايقـ اي اْٞ اإلقزارٟ ايعزر األنرب َٔ ؾ٦ا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ) (ب )

ــو اإلقــزارٟ )                              (و ٚجــا٤ نتــاب ايقـــ األٍٚ   ؾ٦ــا  5يف ذــو انــُٔ نتــاب ايقـــ اي اي

 ؾ٦ا (. 4يف ور٢ْ َغت٣ٛ َٔ ذٝو قزر ؾ٦ا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اي  ٜؾتٌُ قًٝٗا )
جا٤ اضاٝد ؾ٦ا  اجملاٍ املعضيف َٔ ذٝو قزر املٛامـع األن ـض اهـضاصاع قًـ٢ ايٓرـٛ ايتـايٞ:        (د )

 18ايقـــ األٍٚو َٛا ٝــل رٚيٝــ١ ) َــضا ( يف 10َــض٠( يف ايقـــ اي ــاْٞو ) 23ايتٓــٛع ايث٦ٝــٞ )



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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َـضا (و ٚقنـاٜا    3َـض٠(  ـِ ااؿاقٝـا  رٚيٝـ١ )     11َض٠(و ٚقةقا  رٚي١ٝ ) 12َض٠( ٚايعٛمل١ )

َـضا (و ٚايـٛقٞ بكنـاٜا ايث٦ٝـ١      3َـضا ( ٚنـشيو ايتُٓٝـ١ املغـتزا١َ )     3ايث١٦ٝ ايعاملٝـ١ ) 

 )َضاإ(.
يٓرـٛ ايتـايٞ: قـزّ املغـاٚا٠     وَا قٔ اضاٝـد ؾ٦ـا  اجملـاٍ االجتُـاقٞ ايٛجـزاْٞ ؾٓحـزٙ قًـ٢ ا       

 5َــضا (و َٓــا ل ٚرٍٚ وجٓثٝــ١ ) 6َــضا (و  اٜــ١ ايث٦ٝــ١ ٚجتًُٝــٗا ) 9بــو امٓــٛب ٚايؾــُاٍ )

 َضا (.

ٖٓاى غٝاب ناٌَ يف نتاب ايزصاعا  االجتُاق١ٝ يؿ٦ا  وعاع١ٝ ٚقِٝ َُٗـ١ َـٔ قـِٝ     (ر )

ؾــاصن١و ٚايتغــاَحو املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١; َ ــٌ: ايعزايــ١ ٚاملغــاٚا٠ بــو ايٓــاؼو ٚاالْتُــا٤و ٚامل  

 ٚاذرتاّ ايكإْٛو ْٚثش ايعٓـ ٚايتطضف ... ٚغوٖا َٔ ايؿ٦ا  امل١ُٗ يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
 اْٝاع: ْتا٥خ اإلجاب١ قٔ ايغؤاٍ ايثر ٞ اي اْٞ; ٖٚٛ: َا ٚاقع انـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١    

 ؟ايعامل١ٝو ٚايتكًٝز١ٜ بثعض ٚ ا٥ل ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ

ملٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜــ١ ٚايعاملٝــ١ يف بعــض ايٛ ــا٥ل ايتعًُٝٝــ١ سا  ايقــ١ً اكــضصا  ايزصاعــا    ا

 االجتُاق١ٝ اي  ُذًً  اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ
ُذِغــدغ إعــايٞ قــزر اهــضاص املٛامــع ايــ  اعــرب بــايٓك وٚ بــاملع٢ٓ قــٔ ٖــزف َــٔ وٖــزاف             

     ٛ ا ٓـ١ ايعاملٝـ١ راخـٌ نـٌ ٚ ٝكـ١ َـٔ       املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاًو اي  اعـرب قـٔ ٖـزف َـٔ وٖـزاف امل

 ايٛ ا٥ل ايتاي١ٝ:

 قا١ُ٥ األٖزاف ايعا١َ يًزصاعا  االجتُاق١ٝ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ. .1
 ٚ ٝك١ َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ. .2
وريــ١ َعًـــِ ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١ اضذًـــ١ ايتعًـــِٝ اإلقـــزارٟ )ريٝـــٌ ايقـــؿو: األٍٚو   .3

 قزارٜو(.ٚاي ايو اإل

 ٚاعضض ايثاذ ١ ؾُٝا ًٜٞ ْتا٥خ  ًٌٝ ٖشٙ ايٛ ا٥ل:  

بايقـــؿٛف اي ة ـــ١ اضذًـــ١  وٖـــزاف َـــٓٗخ ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١بايٓغـــث١ يترًٝـــٌ  

( 21( ٖـزؾعا ملـار٠ ايتــاصٜخو )  31( ٖـزؾعا; َٓٗـا )  52ايتعًـِٝ اإلقـزارٟو )ـز وْٗـا اؽـتًُ  قًـ٢ )      

 ( ْتا٥خ ق١ًُٝ ايترًٌٝ.11(و ٚؽهٌ صقِ )3ٖزؾعا ملار٠ امػضاؾٝا. ٜٚٛمح امزٍٚ صقِ )
  

 :قزر املٛامع املتعًك١ اؿَٗٛٞ: املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف وٖزاف(3جزٍٚ صقِ )

 ايزصاعا  االجتُاق١ٝ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ.

 

قزر املٛامع املتعًك١  اعِ املكضص

اؿّٗٛ املٛا ١ٓ 

 ايتكًٝز١ٜ

% 

 َٔ

 اإلعايٞ

امع قزر املٛ

املتعًك١ 

اؿّٗٛ 

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ

% 

 َٔ اإلعايٞ

 % اإلعايٞ

 100 36 30.55 11 69.44 25 ايتاصٜخ

 100 31 12.90 4 87.09 27 امػضاؾٝا

 100 67 22.38 15 77.61 52 اإلعايٞ

 

( وٕ قـزر املٛامـع املتعًكـ١ اؿٗـّٛ املٛا ٓـ١      3ٜٚتنح َٔ ايثٝاْا  ايٛاصر٠ يف امزٍٚ صقـِ ) 

كًٝز١ٜ اتحاٚط به و قزر املٛامع املتعًك١ اؿّٗٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و ذٝـو بًػـ  ْغـث١ انـُو       ايت

%و يف ذو مل اتحاٚط ْغث١ قزر َٛامـع املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ َـٔ قـزر      69.44َٛامع املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

ْغـــث١ قـــزر  يف َـــار٠ امػضاؾٝـــا. ٚبًػـــ  12.90و يف َـــار٠ ايتـــاصٜخو 30.55َٛامـــع املٛا ٓـــ١ ايتكًٝزٜـــ١ 

َٛامع املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ إىل قزر َٛامع املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١ يف جمُـٌ وٖـزاف امـظ٤ اخلـال َـٔ        

 %.22.38ايتاصٜخ ٚامظ٤ اخلال َٔ امػضاؾٝا يف َار٠ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ 

( إىل ٚجٛر ققٛص نثو يف َز٣ انـُو قـِٝ ٚؾ٦ـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١      11ٜٚؾو ؽهٌ صقِ )

 ٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ َكاص١ْ بكِٝ املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ.يف وٖزاف َٓ



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بايٓغث١ يترًٌٝ وت٣ٛ ٚ ٝكـ١   ْتا٥خ  ًٌٝ وت٣ٛ ٚ ٝك١ َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ: 

َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ يف م٤ٛ َز٣ انُٝٓٗا ألٖزاف وٚ ؾ٦ا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٜٛمـح  

 تا٥خ ٖشا ايترًٌٝ:(و 4ْامزٍٚ صقِ )

قزر املٛامع املتعًك١ اؿَٗٛٞ: املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ٚ ٝك١ َٓٗخ  (4جزٍٚ )

 اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ. ايزصاعا  االجتُاق١ٝ

قزر املٛامع املتعًك١ اؿّٗٛ 

 املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ

% 

 َٔ اإلعايٞ

قزر املٛامع املتعًك١ 

 امل١ٝاؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايع

% 

 َٔ اإلعايٞ

 % اإلعايٞ

904 71.97 352 28.02 1256 100 

( وٕ ْغـــث١ قـــزر املٛامـــع املتعًكـــ١ اؿٗـــّٛ  12ٜٚتـــثو َـــٔ امـــزٍٚ ايغـــابلو ٚؽـــهٌ صقـــِ ) 

% األَـض ايـشٟ ٜؾـو    28.02املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ َٔ قزر املٛامع املتعًك١ اؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ اثًؼ 

 %.71.97غث١ َكاص١ْع بٓغث١ َٛامع املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ اي  اقٌ إىل بٛمٛح إىل ازْٞ ٖشٙ ايٓ

 ْتا٥خ  ًٌٝ وت٣ٛ وري١ َعًِ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ: 

اؽتٌُ ايترًٌٝ ٖٓا ق٢ً ريًٝو َتاذو ؾرغد; ُٖٚا: ريـٝة َعًـِ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١     

ــًضا يقــــعٛب١ ااقــــٍٛ قًــــ٢ ريٝــــٌ     ــا   يًقــــؿو: األٍٚو ٚاي ايــــو اإلقــــزارٜو )ْوــ ــِ ايزصاعــ َعًــ

االجتُاق١ٝ يًقـ اي اْٞ اإلقزارٟ; يعزّ اٛاؾضٙ يز٣ املعًُـو; بغـثد نـٕٛ ايـٛطاص٠ ال اطثـع َٓـ٘       

(و ْتــا٥خ 5إيَّــا وقــزاًرا قًًٝــ١ ٚ ــز بٗــا بعــض املهتثــا  املزصعــ١ٝ رٕٚ وخــض٣(و ٜٚٛمــح امــزٍٚ صقــِ )  

  ًٌٝ ٖشٜٔ ايزيًٝو.  
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 َٛٞ: املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ريًٝٞقزر املٛامع املتعًك١ اؿٗ (5جزٍٚ صقِ )

 َعًِ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ اضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ. 

قزر املٛامع  ايقـ ايزصاعٞ

املتعًك١ 

اؿّٗٛ 

املٛا ١ٓ 

 ايتكًٝز١ٜ

% 

 َٔ

 اإلعايٞ

قزر املٛامع 

املتعًك١ 

اؿّٗٛ 

املٛا ١ٓ 

 ايعامل١ٝ

% 

 َٔ

 اإلعايٞ

 % اإلعايٞ

 100 671 54.39 365 45.60 306 ألٍٚ اإلقزارٟايقـ ا

 100 824 49.15 405 50.84 419 ايقـ اي ايو اإلقزارٟ

 100 1495 51.50 770 48.49 725 اإلعايٞ

( اصاؿاع ْغث١ قزر َٛامع املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ َـٔ َٛامـع املٛا ٓـ١    5ٜتنح َٔ امزٍٚ صقِ )

% ٖٚٞ ْغث١ وق٢ً َٔ ْغث١ قـزر  54.39اإلقزارٟ  ايتكًٝز١ٜ; ذٝو بًػ  يف ريٌٝ َعًِ ايقـ األٍٚ

%. نُا ٚفً  ٖشٙ ايٓغث١ يف ريٌٝ َعًِ ايقــ اي ايـو   45.60َٛامع املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ اي  بًػ  

 %.50.84َٔ قزر َٛامع املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ اي  بًػ  ْغثتٗا  49.15اإلقزارٟ إىل ْغث١ 

ؿــاع ٖــشٙ ايٓغــث١ َكاصْــ١ع بٓغــد َٛامــع  ( ٜؾــو إىل اصا13قًــ٢ وٟ ذــاٍو ؾــ ٕ ايؾــهٌ صقــِ ) 

املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ األخض٣ اي  قضمٓاٖا َٔ قثـٌو ٚقـز ٜضجـع إىل انـُٔ وريـ١      

يًكنــاٜا ٚاملؿَٗٛــا  املتنــ١ُٓو قنــاٜا ااٝــا٠ املزْٝــ١ َٚــٔ بٝٓٗــا         -نُــا سنضْــا عــابكعا    -املعًــِ 

ـــ   ١ َــــؤيؿٞ ايهتـــد اعــــٜٛض ايــــٓكك يف ٖــــشٙ  املٛا ٓـــ١ ايتكًٝزٜــــ١ ٚايعاملٝــــ١ ٚنـــشيو إىل واٚيـ

 املؿَٗٛا  يف ايهتد ايزصاع١ٝ بتٛجٝ٘ املعًِ إىل ازاصى ٖشا اينعـ يف ق١ًُٝ ايتزصٜػ.

                  ًَدـك ايــٛطٕ ايٓغـيب يًُٛامــع املتعًكــ١ اؿٗـَٛٞ املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜـ١و ٚاملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١     

ًَْ :يف جمٌُ ايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ املضاثط١ اكضصا  ا  يزصاعا  االجتُاق١ٝ اي  ُذًَّ

(و ًَدًقـا يٓتـا٥خ  ًٝـٌ وتـ٣ٛ عٝـع ايٛ ـا٥ل َٛمـٛع ايثرـو         6ٜٚتٓاٍٚ امزٍٚ صقـِ ) 

ــِ         ّٞ َعًـ ــ ــ١و ٚريًٝـ ــا  االجتُاقٝـ ــٓٗخ ايزصاعـ ــ١ َـ ــ١و ٚٚ ٝكـ ــا  االجتُاقٝـ ــزاف ايزصاعـ ــايٞ: وٖـ ااـ

 ايزصاعا  االجتُاق١ٝ.

   ًك١ اؿَٗٛٞ: املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ًَدك ايٛطٕ ايٓغيب يًُٛامع املتع (6جزٍٚ صقِ )

. ًَ  يف عٝع ايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ املضاثط١ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ اي  ُذًَّ

قزر املٛامع املتعًك١  ايٛ ٝك١

اؿّٗٛ املٛا ١ٓ 

 ايتكًٝز١ٜ

% 

 َٔ

 اإلعايٞ

قزر املٛامع املتعًك١ 

اؿّٗٛ املٛا ١ٓ 

 ايعامل١ٝ

% 

 عايَٞٔ اإل

 % اإلعايٞ

وٖزاف ايزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

52 77.61 15 22.38 67 100 

ٚ ٝك١ َٓٗخ 

ايزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

904 71.97 352 28.02 1256 100 

ريٝة َعًِ ايزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

725 48.49 770 51.50 1495 100 

 100 2818 40.35 1137 59.65 1681 اإلعايٞ
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ًقا جملٌُ ْتا٥خ  ًٌٝ وت٣ٛ بعض ايٛ ـا٥ل ايتعًُٝٝـ١ املتاذـ١و    ( ًَد6ٜطضح امزٍٚ صقِ )

 املضاثط١ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ اي  ُذًً . ْٚغتٓتخ َٔ بٝاْا  ٖشا امزٍٚ َا ًٜٞ:

جا٤ ايٛطٕ ايٓغيب األق٢ً يًُٛامـع ايـ  صنـظ  قًـ٢ َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف ريًٝـٞ َعًـِ          

                        يف ذـــــو جـــــا٤ وتـــــ٣ٛ ٚ ٝكـــــ١ وٖـــــزاف ايزصاعـــــا  االجتُاقٝـــــ١%و 51.50ايزصاعـــــا  االجتُاقٝـــــ١

 يف َغت٣ٛ ور٢ْ يف انُٓٗا ملٛامع املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.  

ّٞ: األٖــزافو       14ٜٚٛمـح ايؾـهٌ صقــِ )   ( ايٓتٝحـ١ ايغـابك١و ٚصاــا ٜضجـع ٖـشا ايتثــأٜ بـو وتـٜٛ

ّٞ املعًــِ إىل وٕ وريــ١ املعًــِ اعــ  نــ ًوا بــأر    ا٤ املعًــِ راخــٌ ايؿقــٌو ٚبامٛاْــد االجتُاقٝــ١   ٚريًٝــ

 املزصع١ٝ.ٚايٛجزا١ْٝ اي  صاا ٜقعد ايتعثو قٓٗا يف األٖزافو ٚبايتايٞ يف وت٣ٛ ايهتد 
 

 

وٖزاف ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ املضاثط١ باملكضصا  ايزصاع١ٝ اي   

: ًَْ  ُذًَّ
 ٛامع وٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ٖشٙ ايٛ ا٥ل نايتايٞ:( قزر 7َٜٛمح امزٍٚ صقِ )

ُِٚصرغْ  يف ايٛ ا٥ل املدتًؿ١و ٚاعرب قٔ وٖزاف ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ. (7جزٍٚ صقِ )  وٖزاف 

ّ 

 

األٖزاف 

ايعا١َ 

يًزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

ٚ ٝك١ َٓٗخ 

ايزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

ريٌٝ َعًِ 

ايزصاعا  

 االجتُاق١ٝ

 

ــٛاْو: ايعاملٝـــ١و ٚاحملًٝـــ١  َٓ 1 اقؾـــ١ نٝــــ اتؿاقـــٌ ٖٝانـــٌ ااهـــِ ٚايكـ

 ايٛ ١ٝٓو ٚانتؾاف َع٢ٓ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.

× √ 
(33) 

√ 
(57) 

ِ األعثاب ٚصا٤ املؾهة : احمل١ًٝو ٚاإلق١ًُٝٝو ٚايعامل١ٝو ٚايرتاب  بٝٓٗا. 2  √ اكٝٝ
(5) 

√ 
(27) 

√ 
(88) 

ــ٢ االْتُــ    3 ــ١ ايكا٥ُــ١ قً ــظ بــو ايشااٝ ــ١و ٚغــضؼ ايؾــعٛص  ايتُٝٝ ا٤ا  احملًٝ

 باالْتُا٤ يإلْغا١ْٝ املؾرتن١.

√ 
(2) 

√ 
(47) 

√ 
(92) 

 √ × اذرتاّ االختةفو ٚايتٓٛع بو ايٓاؼ يف ايِؿَهِضو ٚاملعتكزا . 4
(42) 

√ 
(97) 

 √ × غضؼ ايتعا ـو ٚايتنأَ َع اإلْغا١ْٝ قا١َ. 5
(17) 

√ 
(82) 

ٞ بايتزابوو ٚاالجضا٤ا  املتدش٠ قً 6 ٢ ايقعٝز ايعاملٞ; ملٛاج١ٗ َؾهة  ايٛق

 و١ًٝو ٚرٚي١ٝ.

√ 
(3) 

√ 
(22) 

√ 
(77) 

ِ إْغا١ْٝ قًٝا: نايعزاي١ ٚايغةّو ٚايزيكضا ١ٝو ٚقثٍٛ  7 ايتأنٝز ق٢ً قٝ

ايتٓٛعو ٚايتغاَح ٚاالْتُا٤ اإلْغاْٞو ٚذٛاص ااناصا  ٚاألرٜإو ٚاي كاؾا و 

 ٚايهضا١َ اإلْغا١ْٝ.

× √ 
(132) 

√ 
(174) 

االٖتُاّ ٚايٛقٞ بايكناٜا ايزٚي١ٝ )نايعٓقض١ٜو ٚاهلحض٠و ٚايؿكضو  ذؿظ 8

ٍ ٚامٓٛب(و َٚؾهة   ّ املغاٚا٠ بو ايؾُا ٚاجملاقا و ٚااضٚب األ١ًٖٝو قز

ايث١٦ٝ ايعامل١ٝ )نايتقـرض ْٚكـك املٝـاٙ ٚايتًـٛثو ٚاالذتثـاؼ ااـضاصٟو       

 ٚايتٓٛع ايثٝٛيٛجٞ ...إ (.

√ 
(5) 

√ 
(32) 

√ 
(85) 

 770 352 15 اإلعايٞ

 ايٛ ٝك١
 األٖــــــزاف
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 ( َا ًٜٞ:7ْغتٓتخ َٔ بٝاْا  امزٍٚ صقِ )

وٕ ايؿضٚم بـو ايٛ ـا٥ل ايتعًُٝٝـ١ ايـ  ُذًًَّـ  َـٔ ذٝـو َـز٣ انـُٝٓٗا وٖـزاف ايرتبٝـ١             (و )

قًـ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ؾضٚقعــا نــثو٠. ٜٚكـع ريــٝة َعًــِ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يف وقًــ٢   

اهـضاًصا   770 ١ٓ ايعامل١ٝ اا قُٝتـ٘  َغت٣ٛ َٔ َغتٜٛا  انُو وٖزاف ايرتب١ٝ ق٢ً املٛا

 352ملٛامع املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو اًٝٗا ٚ ٝك١ َٓٗخ ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ بتهـضاصا  قُٝتٗـا     

 اهضاًصا. 15اهضاًصاو ٚاأاٞ األٖزاف ايعا١َ يًزصاعا  االجتُاق١ٝ يف ور٢ْ َغت٣ٛ ٚقُٝتٗا 

ي١و ٚايتغاَحو ٚايزيكضا ٝـ١  ٜكع ٖزف ايتأنٝز ق٢ً ايكِٝ اإلْغا١ْٝ ايعًٝا; َ ٌ: ايعزا (ب )

... إ  يف َكزَــ١ وٖــزاف ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ يف وريــ١ َعًــِ ٚايزصاعــا  االجتُاقٝــ١و     

ٚنــشيو يف ٚ ٝكــ١ َــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ يف ذــو ٜكــع ٖــزف آَاقؾــ١ نٝـــ        

اتؿاقٌ ٖٝانـٌ ااهـِ ٚايكـٛاْو ايعاملٝـ١ ٚاحملًٝـ١ ايٛ ٓٝـ١ ٚانتؾـاف َعٓـ٢ املٛا ٓـ١          

( 57ٝــ١ا يف ورْــ٢ َغــت٣ٛ َــٔ َغــتٜٛا  وٖــزاف املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ بتهــضاصا  قُٝتٗــا )  ايعامل

ــٞ َعًــِ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١و )     ( اهــضاًصا يف ٚ ٝكــ١ َــٓٗخ ايزصاعــا     33اهــضاًصا يف ريًٝ

ِّا يف باقٞ ايٛ ا٥ل.  االجتُاق١ٝو بُٝٓا ٜػٝد نً
 –ٛ ــا٥ل ايتعًُٝٝــ١ ونــرب   َــٔ ايٛامــح وٕ ايــٛطٕ ايٓغــيب ملٛامــع املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف اي      (د )

ًٝا َــٔ َ ًٝتٗــا يف ايهتــد املزصعــ١ٝ ايــ  ُذًًــ . ٚقــز ٜضجــع سيــو يةٖتُــاّ بتٛجٝــ٘    -ْغــث

املعًــِ يف وريــ١ املعًــِ إىل َضاقــا٠ قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف قًُٝــ١ ايتــزصٜػو ٚنــشيو           

ــ٢ َــؤيؿٞ ايهتــد انــُو            َضاقــا٠ َــؤيؿٞ ٚ ٝكــ١ املــٓٗخ هلــشٙ ايكــِٝ. ٚصاــا ٜقــعد قً

ٛقا  ايزصاع١ٝ هلشٙ ايكِٝو وٚ وْٗـا اُٗـٌ وٚ ُاتغحاٖـٌ َـٔ جـاْثِٗ. ٚقـز ٜهـٕٛ غٝـاب         املٛم

 ايٛقٞ بأ١ُٖٝ وبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ عثًثا َٔ وعثاب غٝابٗا قٔ املكضصا  ايزصاع١ٝ.
ــاب قــِٝ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ قــٔ قا٥ُــ١ األٖــزاف ايعاَــ١           (ر ) صاــا يهــٔ اؿغــو مــعـ وٚ غٝ

ــإٔ ا   ــ١ ب ــا بعًُٝــ١      يًزصاعــا  االجتُاقٝ ًٝ ــا ٚايتقــاقعا ٚاقع ــض اطابكع ألٖــزاف ٚاملعــاٜو ون 

اــأيٝـ ايهتــد املزصعــ١ٝ ٚوتٛاٖــا املعــضيفو ٚايٛجــزاْٞو ٚاملٗــاصٟ ايغــًٛنٞ. يف ذــو قــز   

ٜضجع اصاؿاع َغتٜٛا  ايـٛطٕ ايٓغـيب يكـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ بأريـ١ املعًـِ ٚٚ ٝكـ١ َـٓٗخ          

ز َغـؤٚي١ٝ اـأيٝـ ايهتـد املزصعـ١ٝ ٚوريـ١      ايزصاعا  االجتُاق١ٝ إىل قزّ االيتظاّ بتٛذٝ

ــأٜ بــو          ــأٜ صب٣ املــؤيؿو املدــتًؿو. نُــا وٕ ايتث ــِ; األَــض ايــشٟ قــز ٜــؤرٟ إىل اث املعً

وت٣ٛ ٚ ٝك١ َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ يف انـُٓٗا قـِٝ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و ٚوتـ٣ٛ      

ٗغـا وٚ ي    ِٝ عـزّ االيتـظاّ ايهاَـٌ    ايهتد املزصع١ٝ خبقٛل ٖشٙ ايكِٝ قز ٜؿغـض بتثـأٜ َؤَيِؿ

 يف اأيٝـ ايهتد املزصع١ٝ بٛ ٝك١ املٓٗخ املععَّز٠ هلشا ايػضض.   
صب٣ خربا٤و َٚؤيؿٞ املٓـاٖخ ذـٍٛ ٚاقـع َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف َٓـاٖخو َٚكـضصا           

 ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ  ُٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝو ٚؾضل رجمٗا:

خ االعـــتثٝإ ايـــشٟ  عِثـــلغ ذـــٍٛ صب٣ جمُٛقـــ١ َـــٔ خـــربا٤  ( ْتـــا8٥ٜٛمـــح امـــزٍٚ صقـــِ )

ايشٜٔ    َكابًتِٗ قكد االْتٗا٤ َٔ  ًٌٝ وتـ٣ٛ   -َٚؤيؿٞ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ 

بايتؿقـٌٝ ذـٍٛ املٛمــٛقا     -(4نتـد ايزصاعـا  االجتُاقٝــ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١ )ًَرــل     

ايتاي١ٝ:


 

                                                 

اؾهض ايثاذ ١ ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ األعـثل اقـضو ٚوعـتاس املٓـاٖخ ٚ ـضم ايتـزصٜػ  اَعـ١ قـو مشـػ: األعـتاس ايـزنتٛص /             

ٛر ناٌَ ايضاؾعٞو ٚاألعااش٠ املؾاصنو يف اأيٝـ نتـد املضذًـ١ اإلقزارٜـ١: األعـتاس ايـزنتٛص/ و ـز ؽـًيب و األعـتاس         ود وُ

ايـزنتٛص/ ذنٝـٞ قطٝــ١ عـًُٝإ و األعـتاس ايــزنتٛص/ قًـٞ امُــٌو ايـزنتٛص/ ذٓـإ قثــز ايغـةّ قُـضو ٚعــٝعِٗ وعـااش٠ بكغــِ           

مشـػو نُـا اؾـهض ايثاذ ـ١ األعـتاس ايـزنتٛص/ جٝٗـإ نُـاٍ وُـز وعـتاس            املٓاٖخ ٚ ضم ايتزصٜػ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١ جاَعـ١ قـو    

املٓاٖخ ٚ ضم ايتزصٜػ َٚزٜض املضنظ ايكَٛٞ يًثرٛث ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓو ٚر/ وَاْٞ قثز ايعظٜظ ايثاذو باملضنظ ايكَٛٞ يًثرٛث 

ًَا اؾهض ايثاذ ١ األعتاس/ وُز َق طؿ٢ وُز امٝظاٟٚ َزٜض قاّ اإلراص٠ ايعا١َ ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ اُؽعث١ اطٜٛض املٓاٖخو ٚختا

 يًتعًِٝ ايعاّ ٚايتٛجٝٗا  ايؿ١ٝٓ اراؾو١ اإلعهٓزص١ٜ.
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 ْوضاِٗو ٚاكُِٝٝٗ ملؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ. -
 اقع رَخ َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف َكضصا  املضذ١ً اإلقزار١ٜ بقٛصاٗا اااي١ٝ.ٚ -
 املعٛقا (. –َغتكثٌ رَخ َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  املضذ١ً اإلقزار١ٜ )ايؿضل  -
 )َكـضص َغـتكٌ   اؿنٝةاِٗ بؾإٔ رَخ َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ آٗخ املضذ١ً اإلقزار١ٜ  -

 . ٓاٜا املكضصا  ايكا١ُ٥( وّ رَخ املؿّٗٛ بو
َز٣ قاب١ًٝ ايغٝام ايتعًُٝٞو ٚاجملتُعٞ يف َقض يًتحاٚب َع َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١و   -

 وٚ َكاَٚت٘و ٚوعثاب سيو.
وعثاب معـ وٖزافو ٚقِٝ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ يف َكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١       -

 .اإلقزار١ٜ  ثكاع يًٓتا٥خ اي  وعؿض قٓٗا ايترًٌٝ
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يف َٓاٖخ  ذٍٛ ٚاقع َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝيؿٞ َكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ صب٣ خربا٤ َٚؤ  (8جزٍٚ صقِ )

 َٚكضصا  املضذ١ً اإلقزار١ٜ  ُٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝو ٚؾضل رجمٗا.

 

 قزار١ٜصب٣ اخلثــضا٤ ٚبعض املؾاصنو يف اأيٝـ نتد املضذ١ً اإل املٛمٛع ّ
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    وٕ َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ َؿٗـّٛ وعاعـٞ       ونز ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ األعـثل اقـض

ٜٓثػٞ انُو ايكناٜا املضاثطـ١ بـ٘ يف وتـ٣ٛ املٓـاٖخ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١; إلقـزار جٝـٌ         

تُـع إىل األؾنـٌو   يزٜ٘ ٚقٞ ٚاجتاٖا  ٚقِٝ املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ ايـ   هٓـ٘ َـٔ اطـٜٛض اجمل     

 ٚ غو جٛر٠ ااٝا٠ ٚايث١٦ٝ يف املغتكثٌ.
   اؿَٗٛـا  ٜٓثػـٞ آُٝتٗـا يـز٣      –يف ْوـض جمُٛقـ١ اخلـربا٤    –ٚاضاث  املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١

ؾ٦ــا  اجملتُــع املدتًؿـــ١ قــرب ايتأنٝـــز قًــ٢ قـــِٝ إْغــا١ْٝ قًٝـــا: نايعزايــ١و ٚايغـــةّو       

٤ اإلْغاْٞو ٚذٛاص ااناصا  ٚاألرٜـإ  ٚايزيكضا ١ٝو ٚقثٍٛ ايتٜٓٛعو ٚايتغاَحو ٚاالْتُا

ٚاي كاؾا و ٚايهضا١َ اإلْغا١ْٝو ٚايت١ُٝٓ ايث١ٝ٦ٝ املغتزا١َو ٚايتؿاِٖ ايزٚيٞو بٗزف بٓـا٤  

 ايتؾاصى يف قامل وؾنٌ يًحُٝع.
            ٜٚؤنز اخلـربا٤ وٕ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ َـٔ املؿَٗٛـا  املُٗـ١ ايـ  اـضاث   كـٛم اإلْغـإو

تُٓٝــ١ ايث٦ٝٝــ١ املغــتزا١َو ٚايتؿــاِٖ ايــزٚيٞو ٚاطــٜٛض ٚاؿعٝــٌ  ٚايعزايــ١ االجتُاقٝــ١و ٚاي

ًٝـاو َٚٓٗـا: ايتطـٛع ٚاالذتحـاد ايغـًُٞو ايتقـٜٛ         ًٝاو ٚقامل َٗاصا  املؾاصن١ ايؿعاي١; وً

يف االْتدابـــا و ايتؿـــاٚض قٓـــز املٓاطقـــا و املغـــؤٚي١ٝ ايث٦ٝٝـــ١ يٝقـــثح األؾـــضار َـــٛا ٓو   

 قاملٝو.
   بتُٓٝــ١ َؿَٗٛــا  ايغــةّ ٚذكــٛم   –جٗــ١ ْوــض اخلــربا٤ يف ٚ –اــضاث  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١

اإلْغــإو ٚايعزايــ١ االجتُاقٝــ١و ٚايتُٓٝــ١ ايث٦ٝٝــ١ املغــتزا١َو ٚايتؿــاِٖ ايــزٚيٞو يٝقــثح   

األؾــضار َــٛا ٓو قــاملٝو; بٗــزف بٓــا٤ قــامل وؾنــٌ يًؿــضر ٚاجملتُــع ٖٚــٞ َــٔ املؿَٗٛــا       

 امل١ُٗ اي  ٜٓثػٞ آُٝتٗا يز٣ املتعًُو َٓش ايقػض.
 ُا ٜؾو اخلربا٤ إىل وٕ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ َٔ املؿَٗٛا  امل١ُٗ ايـ  ٜٓثػـٞ آُٝتٗـا يـز٣     ن

عٝــع وؾــضار اجملتُــع َــٔ خــةٍ آُٝــ١ ذكــٛم اإلْغــإو ٚايغــةّو ٚايعزايــ١ االجتُاقٝــ١   

ٚايت١ُٝٓ ايث١ٝ٦ٝ املغتزا١َو ٚايتؿاِٖ ايزٚيٞو يٝقو األؾضار َٛا ٓو قاملٝو; بٗزف بٓا٤ 

 ًؿضرو ٚاجملتُع األٚعع.قامل وؾنٌ ي
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         ــّٛ ٚايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ ــ١ ٚايتعًــِٝ األعــثل اقــض وٕ َٓــاٖخ ايعً ــض ايرتبٝ وؽــاص ٚطٜ

 اتنُٔ بعض ايكناٜا املضاثط١ باملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يهٔ ْغثتٗا ق١ًًٝ.
  تــد املضذًــ١ اإلقزارٜــ١ إىل وٕ َكــضصا  املضذًــ١ اإلقزارٜــ١ ال اتنــُٔ       ٚوؽــاص َؤيؿــٛ ن

َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ بضغِ َٓاعـث١ نـ وئ َـٔ َٛمـٛقااٗا هلـشا ايغـٝامو ذٝـو ٜـتِ         

آاٍٚ املٛمٛقا  بؾهٌ اكًٝزٟ ال ٜضاث  بأبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ٚقُٝٗا; ؾُٝا قزا بعـض  

  يف و ٓا٤ آؿٝش ايزصؼ.االجتٗارا  ايؾدق١ٝ َٔ بعض املعًُو
       نُا ونز املؤيؿٕٛ وٕ املٓاٖخ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ صغـِ وْٗـا اتنـُٔ َٛمـٛقا  ٚوْؾـط١

يهــٔ َــٔ خةهلــا آُٝــ١ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١; ؾــ ٕ ٚاقــع رَــخ اًــو املؿَٗٛــا  يف وتٛاٖــا        

 معٝـ ٚذنتاد إىل إقار٠ ْوض.
  ايعامل١ٝو ٚيهٔ بؾهٌ عطرٞ غو ٚوٚمح املؤيؿٕٛ وْ٘ ٜتِ آاٍٚ بعض َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ

 َتعُل. 
      يف ذــو ونــزٚا وٕ َــٓٗخ امػضاؾٝــا باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١ َٓاعــد جــًزا يتُٓٝــ١ َؿَٗٛــا

املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ ارتـــٛاٙ; ذٝـــو ٜتنـــُٔ َٛمـــٛقا  قـــٔ األصضو ٚايؿنـــا٤و ٚايـــٛ ٔ   

١ ايعاملٝـ١  ايعضبٞو ٚجػضاؾٝا ايعاملو ٚقاصاا٘و ٖٚٞ َٛمٛقا  ٜٓثػٞ وٕ ٜتِ انُو املٛا ٓ

بٗا; إالَّ وٕ ايٛاقع يٝػ نشيو; ذٝو ُاتٓاٍٚ املٛمٛقا  بؾهٌ اكًٝزٟ ال ٜغتٗزف ا١ُٝٓ 

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٜهتؿٞ بغضر املعًَٛا  يًرؿى ٚاالعتوٗاص ؾرغد.
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 صب٣ اخلثــضا٤ ٚبعض املؾاصنو يف اأيٝـ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ املٛمٛع ّ

3 

ؿ
َ
خ 
َ
ر
 ٌ
ث
ك
ت
غ
َ

ل 
ض
ؿ
ي
)ا
 ١
ٜ
ر
زا
ق
إل
١ ا
ً
ذ
ض
مل
 ا
 
صا
ض
ك
ا
 ١
ٝ
مل
ا
ع
ي
١ ا
ٓ
 
ٛا
مل
ّ ا
ٛ
ٗ

– 
)
 
ا
ق
ٛ
ع
مل
ا

 

ل
ض
ؿ
ي
ا

 

     وٚمح األعتاس ايزنتٛص ود ايضاؾعٞ ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ األعـثل اقـض وٕ ايؿـضل

اي  اتدش ايت١ُٝٓ املغتزا١َ وٛصاع هلا ٚنـشيو   2020/2030اتُ ٌ يف ٚجٛر خط١ ايت١ُٝٓ 

ًعا قـٔ  ايتٛجـ٘ حنـٛ         ا١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعاملٝ ١ املضاثطـ١ بكنـاٜا ايتُٓٝـ١ املغـتزا١َ; ؾنـ

قاّ اطٜٛض ايتعًِٝ ٚاث  ايزٚي١ اعرتااٝح١ٝ اطٜٛض  2019اطٜٛض ايتعًِٝ يف َقض ٚاقتثاص 

 ايتعًِٝ نُؾضٚع قَٛٞ بزقِ عٝاعٞ ٚجمتُعٞ.
 ٜ ضاث  ونز َؤيؿٛ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ وٕ )اح َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف َٓاٖحٓا

بنضٚص٠ اث  َضنظ اطٜٛض املٓاٖخ هلا َٔ خةٍ األْؾط١و ٚاملؾـضٚقا  ااٝـ١ املضاثطـ١    

 بٛاقع املتعًُو; يت١ُٝٓ ااػ ايث٦ٝٞو ٚوبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ املدتًؿ١.
        نُا وؽاص اخلربا٤ إىل وْ٘ يهٔ رَخ َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف إ ـاص اطـٜٛض املٓـاٖخو

 عًِٝ اي  وقضاٗا ايٛطاص٠.ٚايٓوِ امزٜز٠ يًت
 .يهٔ اطٜٛض املٓٗخ ٚؾل وبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 
     ٚااؿــل املؤيؿــٕٛ ٚاخلــربا٤ قًــ٢ وْــ٘ ٜٓثػــٞ قًــ٢ ٚطاص٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝو َٚضنــظ اطــٜٛض

املٓاٖخ وٕ ٜتث٢ٓ وبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف َٓاٖخ املضذ١ً اإلقزار١ٜ بقؿٛؾٗا اي ة ١; َـٔ  

ؾضٚقا  يت١ُٝٓ ااػ ايث٦ٝٞو ٚوبعار املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ املدتًؿـ١ يـز٣   خةٍ األْؾط١و ٚامل

 املتعًُو.
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      وؽـاص ٚطٜــض ايرتبٝــ١ ٚايتعًـِٝ األعــثل اقــض وٕ املعٛقــا  اتُ ـٌ يف مــعـ إقــزار املعًُــو

ٌِ بعـض ايكٝـارا          ٚا١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يزِٜٗ. ؾنًعا قـٔ َكاَٚتـ٘ ايتػـٝو َـٔ ِقثغـ

ًُٝٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١و ٚاملعًُــو; يتعــٛرِٖ قًــ٢ وتــ٣ٛ املٓــاٖخ ايــ  ٜكَٛــٕٛ     ايتع

 بتزصٜغٗاو ٚاثِٓٝٗ اعرتااٝحٝا  ازصٜػ ٚوعايٝد اكِٜٛ اؤنز ااؿى ٚايتشنض.
          وَـا َؤيؿـٛ ايهتــد   ًـ  املعٛقـا  يــزِٜٗ يف غٝـاب ايضبٜـ١ ايعاملٝــ١ يـز٣ بعـض املغــؤٚيو

 ا  ايعامل١ٝ.ٚاخلربا٤و ٚمعـ االعتحاب١ يًُغتحز
 .َكا١َٚ ايثعض يًتػٝو 
 .َكا١َٚ ايتػٝوو ٚمعـ االعتحاب١ يًُغتحزا  اازٜ ١ 
         قزّ ايضغث١ يف ايتطٜٛضو ٚايتحزٜزو ٚققٛص اطـٜٛض املٓـاٖخ قًـ٢ ااـشفو ٚاإلمـاؾ١ ايـ

 انعـ احملت٣ٛو ٚبٓٝت٘.
 .معـ االعتحاب١ يًتطٛصا  ايعامل١ٝ 
 ًُٝ١ يتطثٝكٗا يف املٓاٖخ.قزّ االٖتُاّ باأل اثو ٚايضعا٥ٌ ايع 
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 َكضص َغتكٌ:

           ّٛوؽاص ٚاذز َٔ َـؤيؿٞ نتـد املضذًـ١ اإلقزارٜـ١ ؾرغـد إىل وْـ٘ ٜؿنـٌ َعامـ١ َؿٗـ

 ص َغتكٌ.املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف َكض
 َربصا  سيو َٔ ٚج١ٗ ْوض اخلربا٤ َٚؤيؿٞ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ:

 .ُٜث٢ٓ اا ذنكل وٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  ذت٢ ٜتِ االٖتُاّ ب٘ بؾهٌ خالو ٚ

 ايزَخ بو  ٓاٜا املكضصا :

      ٛااؿــل األعــتاس ايــزنتٛص وــد ايضاؾعــٞ ٚطٜــض ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ األعــثل اقــضو َٚؤيؿــ

 وٕ ايزَخ بو  ٓاٜا املكضصا  وؾنٌ.  -ؾُٝا قزا وذز املؤيؿو –اإلقزار١ٜ  نتد املضذ١ً

 َربصا  سيو َٔ ٚج١ٗ ْوض اخلربا٤و َٚؤيؿٞ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ:

        ــِٝ األعــثل اقــض وٕ ايغــثد يف سيــو إىل وٕ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ وؽــاص ٚطٜــض ايرتبٝــ١ ٚايتعً

ـٜـ  زب َــٔ املٛمــٛقا  املدتًؿــ١ يف وتــ٣ٛ اتنــُٔ قــزًرا نــثًوا َــٔ ايكنــاٜا املضاثطــ١ بعز

املٓاٖخ; َ ٌ: ايعًّٛو ٚايزصاعـا  االجتُاقٝـ١و ٚايرتبٝـ١ ايزٜٓٝـ١و ٚايًػـ١ ايعضبٝـ١و ٚايًػـ١        

 اإل)ًٝظ١ٜ;  ٝو اتهاٌَ ًَعا; يت١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ قٓز ايطةب.
    ُ كعـاو ٚون ـض   يٝهٕٛ ون ض ؾعاي١ٝ ٚذت٢ ال ٜظٜز ايعد٤ ق٢ً املـتعًُوو ٚيتقـثح ون ـض ق

 اصاثا عا  ٝا٠ املتعًُوو ٚٚاقعِٗ.
 ألْ٘ ون ض و ًضا ق٢ً املتعًُو. 
 ا يــضب  املعًَٛــا  املتنــ١ُٓ بــاملٓٗخ باملٛا ٓــ١ ذتــ٢ ال ٜظٜــز ايعــد٤ قًــ٢ املــتعًُوو ٚوًٜنــ

 واٜٚزصعٗا املتعًُـٕٛ يف ون ـض َـٔ َكـضص يتقـثح ون ـض قُكعـ        ومما ٜ ضٟ وبعارٖا ;ايعامل١ٝ
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    ؤيؿــٛ نتــد َٚ -اــا ؾـِٝٗ ٚطٜــض ايرتبٝــ١ ٚايتعًـِٝ األعــثل اقـض    –ااؿـل عٝــع اخلـربا٤

املضذًـــ١ اإلقزارٜـــ١ ايـــشٜٔ  ـــ  َكـــابًتِٗ قًـــ٢ وٕ ايغـــٝام ايتعًُٝـــٞ ٚاجملتُعـــٞ قابـــٌ  

 يًتحاٚب َع َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
 اؿغو سيو َٔ ٚج١ٗ ْوض اخلربا٤و َٚؤيؿٞ نتد املضذ١ً اإلقزار١ٜ:

           َـ ٔ وؽاص ٚطٜض ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ األعـثل اقـض إىل وٕ عـثد سيـو ٜتُ ـٌ يف ٚجـٛر قزٜـزب 

 ايزصاعا  ٚايثرٛث اي  اتٓاٍٚ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
     وٕ اؾهٌٝ ٚاضب١ٝ وبٓا٥ٓاو ٚا١ُٝٓ ايكِٝ ٚايعارا  املدتًؿ١ يزِٜٗ اكع قًـ٢ قـاال املزصعـ١

َٔ خةٍ املٓاٖخ ايزصاع١ٝو ٚاي  ٜٓثػٞ بٓابٖا ٚاطٜٛضٖا; اا ًٜـيب االذتٝاجـا  ايعاملٝـ١و    

 امل١ٝ.ؾٗٞ ايغثٌٝ يت١ُٝٓ َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايع
 .ً٘ٝاجملتُع اْعهاؼ ملا اتِ اضب١ٝ األبٓا٤ ق 
     ايغــٝاقإ: ايتعًُٝــٞو ٚاجملتُعــٞ قــابةٕ يًتحــاٚب; ألٕ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اــضاث  بتُٓٝــ١

املغؤٚي١ٝ ايؿضر١ٜو ٚامُاق١ٝ حنٛ ايعامل ؾٗٞ سا  وبعار َٓطك١ٝ ٜغـٌٗ إقٓـاع املـتعًُو    

 بٗا.
    ــ٢ ااحــض; ؾرت ــ٢ املؿَٗٛــا      ايتعًــِٝ يف ايقــػض نــايٓكؿ قً ــش ايقــػض قً ــا َٓ بٝــ١ وبٓا٥ٓ

ــ١          ــ٢ َؿَٗٛــا  املٛا ٓ ــًضا يف ْؿٛعــِٗو ٜٚٓطثــل األَــض ْؿغــ٘ قً ــ١ ٜــرتى و  ٚايكــِٝ ايطٝث

ايعاملٝــ١و ؾعٓــزَا ْضبــٞ ْٚعًــِ وبٓا٥ٓــا َٓــش ايقــػض قًــ٢ قــِٝ ايغــةّو ٚاملغــؤٚي١ٝ ايث٦ٝٝــ١و   

ــااِٗ بـــارخضٜٔو   ــا; ؾغـــٛف اـــؤ ض يف ؽدقـــٝااِٗو ٚقةقـ ٚبـــاجملتُع  ٚايتؿـــاِٖ ... ٚغوٖـ

 ٚايث١٦ٝ َٔ ذٛهلِو ٚعٛف آعهػ اعتحاب١ ايغٝام ايتعًُٝٞ ق٢ً اعتحاب١ اجملتُع.
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 ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ األعثل اقض: 
  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١و  وٕ األعـــثاب اضجـــع يعـــزّ ٚقـــٞ َطـــٛصٟ املٓـــاٖخ بكنـــاٜا

 ٚو١ُٖٝ انُٝٓٗا يف وت٣ٛ املٓاٖخو ٚا١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
         ــ٢ وذــزث ايزصاعــا و ٚايثرــٛث ايرتبٜٛــ١ يف قــزّ ا ــةع َطــٛصٟ املٓــاٖخ قً

 جماٍ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يةعتؿار٠ َٓٗا يف إقزار املٓاٖخو ٚاطٜٛضٖا.
ٝـ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١و ٚبعـض     يف ذو بز٣ اؿغو َـؤيؿٞ نتـد ايزصاعـا  االجتُاق    

 اخلربا٤ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:

 .قزّ ايٛقٞ بكناٜا املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚو١ُٖٝ آُٝتٗا 
   ألٕ َؿَٗٛــا  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١و ٚقُٝٗـــاو ٚوٖـــزاؾٗا ذزٜ ـــ١ قًـــ٢ َٓاٖحٓـــا

ٚبايتــايٞ َٓــاٖخ املضذًـــ١ اإلقزارٜــ١ مل اتٓاٚهلــاو وٚ اعامٗـــا بعُــل )بؾـــهٌ      

 اؿقًٝٞ(.
  ثٝعت٘ َٛمٛقاا٘ ٖٞ ايغثد يف قزّ اطضق٘ يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ; ألْٗا املٓٗخ 

 قٔ ايٛ ٔ ايعضبٞ.
 .٘ايغثد ذزا ١ املقطًحو ٚقزّ اإلملاّ ب 
       قزّ انُٝٓٗا يف األٖزاف ايعا١َ يًُٓـاٖخ بؾـهٌ ٚامـحو ٚبايتـايٞ مل اتنـح

 يف باقٞ قٓافض املٓٗخ.
 ٓٗخو ٚوْؾطت٘.قزّ ٚمٛح املؿّٗٛ يف سٖٔ ايكا٥ِ ق٢ً إقزار وت٣ٛ امل 
 .قزّ ٚمٛح املؿّٗٛ يف سٖٔ ايكا٥ُو ق٢ً آؿٝش املٓاٖخ 
       ــو ــش اًـ ــُح بتٓؿٝـ ــشٟ ٜغـ ــ  ايـ ــٛاؾض ايٛقـ ــزّ اـ ــ١و ٚقـ ــا  املارٜـ ــعـ اإلَهاْـ مـ

 األْؾط١; ٚبايتايٞ ال ٜتِ انُٝٓٗا يف األعاؼ.
       ــِٝو ايغــثد ٖــٛ االيتــظاّ باملعــاٜو ايــ  انــعٗا ايــٛطاص٠ َٚضنــظ اطــٜٛض ايتعً

ًــ٢ املــار٠ ايعًُٝــ١ ٚاملٛا ٓــ١ اؿَٗٛٗــا ايتكًٝــزٟو وَــا   ٚايــ  اضنــظ بؾــز٠ ق 

املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ بايٓغــث١ هلــِ َقــطًح ذــزٜو مل ٜــتِ اثٓٝــ٘ يف املعــاٜو يف      

 األعاؼو ٚاضاد قًٝ٘ قزّ ٚجٛرٖا يف املٓاٖخ.

      ِ ــا فــٛص٠ قا ــ١; ذٝــو رنــٝ ــا   وٕ ايترًــٝة و ٚاملكــابة  ايغــابك١ اوٗــض يٓ قًــ٢ جمتُعٓ

ٌ  -ٚ كاؾتٓــا  وجــٛا٤ األطَــ١ ايغٝاعــ١ٝو ٚايكاْْٛٝــ١و ٚاي كاؾٝــ١و ٚاألخةقٝــ١ ايــ       -َٚٓــش وَــز  ٜٛــ

 ٝ  بكن١ٝ املٛا ١ٓو ٚقز اػًػً  ٖـشٙ األطَـ١ إىل ايغـٝام ايرتبـٟٛ يًعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ يترـضّ        

 ايتًُٝش َٔ َعضؾ١ ذكٛق٘ اإلْغا١ْٝ األعاع١ٝ نُٛا ٔ يف ٖشا اجملتُع.

َـض ايـضاجحو ٖـٛ وْـ٘ إسا اعـتُض  املٓـاٖخ ايتعًُٝٝـ١ يف َقـضو َتحاًٖـ١ع قنـاٜا املٛا ٓــ١           ٚاأل

احملًٝــ١ ٚايعاملٝــ١ ٚؾــل صبٜــ١ اضبٜٛــ١و ٚاجتُاقٝــ١ ذكٝكٝــ١ يًتػــٝوو ٚايتحزٜــز يف وذــٛاٍ ايتعًــِٝ     
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ٚاجملتُــع; ؾــ ٕ وٚمــاع ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١و ٚاي كاؾــ١ املقــض١ٜ بقــٛص٠ قاَــ١و ٚفــٛص٠ ااٝــا٠           

 قتا١َعو ٚاضاجًعا يف املغتكثٌ. عتظرار

ــا اعــضض ايثاذ ــ١ بعــض املةذوــا  ايٓكزٜــ١ ايــ  اعتدًقــتٗا َــٔ  ًٝــٌ وتــ٣ٛ          ٖٓٚ

 نتدو َٚكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝو ٚايٛ ا٥ل ايتع١ًُٝٝ املضاثط١ بٗا ملضذ١ً ايتعًِٝ اإلقزارٟ:

ٚايعاملٝـ١ ايـ     وٚىل ٖشٙ املةذوا  َا ٜتقـٌ خبقـا٥ك قـِٝ ٚؾ٦ـا  املٛا ٓـ١ ايتكًٝزٜـ١       •

انُٓتٗا ايهتد املزصع١ٝ ٚايٛ ا٥ل اي  ُذًً و ؾ ٕ وغًد ٖشٙ ايكِٝ ٚايؿ٦ا  اٛجز يف ؽهٌ إؽـاصا و  

وٚ َؿَٗٛـــا  َتٓـــا ض٠ ال قةقـــ١ اضبطٗـــا بثعنـــٗاو وٚ وْٗـــا اـــأاٞ يف  ٓاٜـــا رصٚؼ اتقـــٌ بطثٝعتٗـــا   

َـ         ٔ َؿَٗٛـا  سا  قةقـ١   بزصاع١ بعض ايوـٛاٖض ايعاملٝـ١; َ ـٌ: امػضاؾٝـاو ٚايـ  اتنـُٔ نـ ًوا 

بايث٦ٝــ١ ايعاملٝــ١و َٚؾــهة  ايعــامل ايطثٝعٝــ١و ٚايتُٓٝــ١ ايعاملٝــ١ .. ٚغوٖــا َــٔ اًــو املؿَٗٛــا  ايــ   

 دند رصاعتٗا  هِ  ثٝع١ َار٠ امػضاؾٝاو ٚيٝػ بٗزف َكقٛر يت١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.

ِٝ املٛا ٓـ١ مت قـٔ   نُا ٜوٗض َٔ  ًٌٝ وت٣ٛ املكضصا  املدتًؿ١ وٕ انُو بعض قـ  •

 ضٜــل ْ ــض املؿَٗٛــا  يف  ٓاٜــا املٛمــٛقا  ايزصاعــ١ٝ ايكا٥ُـــ١ و ٚاؿهٝهٗــا َــٔ ذٝــو املؿــضرا  َــٔ        

ال  -ٚبايتأنٝـز  –ْاذ١ٝو َٚـٔ ذٝـو اٛطٜعٗـا األقـضب إيـٞ ايعؾـٛا١ٝ٥ َـٔ ْاذٝـ١ وخـضٟ. ٖـشا األَـض            

     ُ ــٛل ايتعًٝ ــٌ ايٓقـ ــ١ راخـ ــ١ املكزَـ ــ١ ٚاي كاؾٝـ ــ١ املعًَٛااٝـ ــو ايثٓٝـ ــل  اعـ ــشٙ   ذنكـ ــإٔ ٖـ ــ١ بؾـ ٝـ

ًٝــا; اــا ال ٜغــِٗ يف اهــٜٛٔ إرصاى َتُاعــوو ٚوــزر املعــامل يــزٟ   ًٜــاو ٚآوُٝ املؿَٗٛــا  املؿههــ١; ؾهض

املتعًُو جتاٙ ايكناٜا املتن١ُٓو َٚٓٗا بايتايٞ قناٜا املٛا ١ٓ احمل١ًٝ ٚايعاملٝـ١. ْاٖٝـو قـٔ بًـٛص٠     

 َٗاصا  اؿهو الط١َ ملُاصعتٗا.

ايعؾٛا٥ٞ هلشٙ املؿَٗٛا  ٚايكنـاٜا ٚغوٖـاو ٚبع ضاٗـا قًـٞ     ٚيهٔ اؿغو َٓٗح١ٝ ايٓ ض  •

املٛمٛقا  ٚايزصٚؼ املعز٠ عـًؿعا يف مـ٤ٛ ؽـه١ًٝ اإلجـضا٤و ٚقـزّ جزٜـ١ ايـٛطاص٠ يف اعًـِٝ املٛا ٓـ١          

بقٛص٠ ؽا١ًَ ٚؾعاي١. ؾترٛي  ايكناٜا ٚاملؿَٗٛا  املشنٛص٠ يف ايهتد املزصعـ١ٝ ٚوريـ١ املعًـِ إيـٞ     

ٖــاَؿ ايـٓك ايتعًُٝــٞ  ـ  قثــاص٠  )قـِٝ َتنــ١ُٓ(. ٚبكـٞ ايــٓك     جمـضر إؽـاصا  َكتنــث١ قًـٞ    

ًٝـا صصًٝـا فـارقعا يف اػـٝو فـٛص٠ املٛا ٓـ١ ٚايزيكضا ٝـ١ راخـٌ             نُا ٖٛو اـا ٜعـ  وٕ جٗـًزا اعًُٝ

 ايٓقٛل ايتع١ًُٝٝ سا  املنُٕٛ ايتكًٝزٟ بٗشا ايؾإٔ نإٔ مل ٜهٔ .

ًُٝٝـ١ َـٓٗخ ايـتًكو ٚااؿـى     نُا ُٜٗٝٔ قًـ٢  كاؾـ١ املزصعـ١ ٚوعـايٝد االاقـاٍ ايتع      •

قًــ٢ ذغــاب َــٓٗخ ااــٛاص ٚايٓكــزو األَــض ايــشٟ ٜــؤرٟ إىل إْتــاد وجٝــاٍ غــو َؤًٖــ١ يًــتؿهو املثــزع     

اخلةمو َغتعز٠ يتكثـٌ َـا يًـ٢ قًٝٗـا َـٔ وقًـ٢و ٚال اعـرتف  ـل ارخـضٜٔ يف االخـتةف. ٖٚـشٙ            

ٚ ايعاملٝــ١و ٚايزيكضا ٝــ١و   بطثٝعــ١ اهٜٛٓٗــا غــو قــارص٠ قًــ٢  ــٌ صعــاي١ املٛا ٓــ١ ايتكًٝزٜــ١و و        

ٚذكٛم اإلْغإو َؤ١ًٖ يًتثع١ٝ ايؿهض١ٜ عـٛا٤ يًغـًط١ ااانُـ١و ٚٚعـا٥ٌ إقةَٗـاو وٚ عاقـا        

 ايتطضف ايغٝاعٞ اي  اضؾع يٛا٤ ايزٜٔ ٚاعاصض ايزيكضا ١ٝ.

 

ٚيف م٤ٛ اًو ايٓتـا٥خو ْٓتكـٌ ارٕ إىل اإل ـاص املكـرتح يتنـُو َؿَٗٛـا  املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١         

 ا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ بقؿٛؾٗا اي ة ١.اكضص

                 يإلجابــ١ قــٔ ايغــؤاٍ اي ايــوو ٖٚــٛ: َــا اإل ــاص املكــرتح انــُو َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١      

 يف َكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟

ُْــٛقؿ يف اإل ــاص ايٓوــضٟ ذــٍٛ نٝؿٝــ١ إقــزار     إ ــاص املــٓٗخو َٚــا ْقــ  قًٝــ٘   يف مــ٤ٛ َــا 

األربٝا  َٔ مضٚص٠  ًٌٝ االذتٝاجا  وٚيعاو نٓكط١ اْطـةم يٛمـع اقـٛص َكـرتح إل ـاص املـٓٗخ;       

 ذزر  ايثاذ ١ ؾًغؿ١ اإل اص املكرتح يف ايٓكاط ارا١ٝ:

 اْطًل اإل اص املكرتح َٔ  ًٌٝ االذتٝاجا و اي    ً  يف:  .1

١ُٝ ايعا١َ ملقض; ؾًِ رنضد اإل اص املكرتح ق٢ً اخلطـ١  إرصاىو َٚضاقا٠ ايغٝاعا  ايتعًٝ  

ايتعًُٝٝــ١ ايعاَــ١ يًزٚيــ١و نُــا  عثــل اعــتثٝإ َؿتــٛح َــٔ خــةٍ املكــابة  ايؾدقــ١ٝ َــع بعــض   

َــؤيؿٞ َكــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١و ٚخــربا٤ ايتعًــِٝ املعٓــٝوو ٖٚــِ َــٔ ٜٛنــٌ إيــِٝٗ إفــةح     

إيهرتْٚٝـــ١و بٗـــزف  ًٝـــٌ ايغـــٝام اجملتُعـــٞ  َكـــضصا  ايتعًـــِٝو ٚسيـــو إَـــا اكابًـــ١ ؽدقـــ١ٝ وٚ

ٚايتعًُٝـــٞ ايـــزاقِ وٚ ايـــضاؾض يـــزَخ اًـــو ايكـــِٝو َٚـــا دنـــد وٕ ٜتنـــُٓ٘ اإل ـــاص َـــٔ اذتٝاجـــا   



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ يتاعع ز ااجملً                                                ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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َٚٛمٛقا . ٚبايتايٞ ُصٚقٝ  االذتٝاجا  اجملتُع١ٝ ٚايعامل١ٝ ق٢ً ذز عـٛا٤; ؾـاْطًل ايُٓـٛسد َـٔ     

يثــز٤ بتركٝــل املٛا ٓــ١ احملًٝــ١ وٚيعــاو ٚقًٝــ٘  َغــ١ًُ َؿارٖــا وْــ٘ يــٔ اتركــل املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ رٕٚ ا 

 مشٌ اإل اص املكرتح ازصًجا يف املٛمٛقا  َٔ املٛا ١ٓ احمل١ًٝو ٚفٛيعا يًعامل١ٝ.

املعًـِو ٚاملـتعًِ قًـ٢     –يف ٚج١ٗ ْوـض ايثاذ ـ١    –جماال  املٛمٛقا  اي  اقرتذ  صاق    

يهٔ يًطـةب آؿٝـشٖا ب صؽـارو    ذز عٛا٤; ؾضنظ  َعوُٗا ق٢ً وْؾط١  انٞ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 

ٚاٛجٝ٘ َٔ َعًُِٝٗ. ؾهاْ  غايث١ٝ املٛمٛقا  قا٥ُـ١ قًـ٢ االعتكقـا٤ ايطةبـٞ;  كٝكـاع يًٗـزف       

 ايٓٗا٥ٞ; ٖٚٛ: خًل  ةب ْؾطوو َٚزصنوو َٚؾاصنو.

ُِٚمـعغ يف مـ٤ٛ ْتـا٥خ  ًٝــٌ                مل ٜـتِ ٚمـع اإل ـاص املكـرتح بعٝـًزا قـٔ املٓـاٖخ ااايٝـ١; بـٌ 

صاعـا  االجتُاقٝــ١ ااايٝـ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜـ١و ٚبعــض ايٛ ـا٥ل املضاثطــ١ بٗـا. ؾُرــزّغر      َكـضصا  ايز 

ٌغ وتــ٣ٛ َكــضصا  ايزصاعــا     َــز٣ مشٛهلــا َــٔ قزَــ٘ ملؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١و ٚوٖــزاؾٗا; ؾُرًَّــ

( نتــدو نتابــإ يهــٌ فـــ يف مــ٤ٛ وٖــزاف املٛا ٓــ١   6االجتُاقٝــ١ باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١ ٚقــزرٖا ) 

ــ١ اكـــضصا  ايزصاعـــا          ايعامل ــٔ ايٛ ـــا٥ل املضاثطـ ــا. ٚ ًٝـــٌ جمُٛقـــ١ َـ ــ١و ٚقُٝٗـــاو َٚؿَٗٛااٗـ ٝـ

االجتُاقٝــ١ بتًــو املضذًــ١و ٖٚــٞ: ٚ ٝكــ١ َــٓٗخ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ ملضذًــ١ ايتعًــِٝ اإلقــزارٟ     

و ريــــٝة َعًــــِ ايزصاعــــا  االجتُاقٝــــ١ يًقــــؿو األٍٚ ٚاي ايــــو اإلقــــزارٜوو ٚوٖــــزاف َــــٓٗخ  2018

 .2017/2018ُاق١ٝ يف املضذ١ً اإلقزار١ٜ يًعاّ ايزصاعٞ ايزصاعا  االجت

ٚبايتايٞ مت اتثع اخلط٠ٛ ايغابك١ يٛمع إ اص َكرتح يًُٓٗخو ٖٚـٞ  ًٝـٌ االذتٝاجـا       

ــ١ٝ       ــد املزصعــــــــــــــــ ــاٖخ ٚايهتــــــــــــــــ ــٛ   يًُٓــــــــــــــــ ــػ ايــــــــــــــــ ــٛسد اجملًــــــــــــــــ ــا يُٓــــــــــــــــ                                                                           ثكعــــــــــــــــ

National Curriculum & Textbook Board  بــزناDhaka (2012 : 3  ايــشٟ ٚمــع خطــٛا )

 ق١ًُٝ اطٜٛض املٓاٖخو ٚوٚهلا  ًٌٝ االذتٝاجا و  ِ ٚمع إ اص املٓٗخ امزٜز. 

قاَ  ؾًغـؿ١ اإل ـاص املكـرتح نـشيو قًـ٢ َـزخٌ ايتعزرٜـ١ اي كاؾٝـ١ يف اعًـِٝ املٛا ٓـ١            .2

قًـــ٢ اإلْقـــافو ٚايعزايـــ١و ٚاملغـــاٚا٠ بـــو ايؾـــعٛب يف ااكـــٛمو    ايعاملٝـــ١و ايـــشٟ ٜكـــّٛ يف األعـــاؼ  

ٚايٛاجثا  رٕٚ ١ُٖٓٝو وٚ عٝطض٠ ي كاؾ١ ق٢ً وخـض٣و نْٛٗـا َتكزَـ١ ون ـض َٓٗـا. ٚاعٓـ٢ آخـضو        

وٕ ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف اإل ــاص املكــرتح ال اعــ  اايتػضٜــدا وٟ ْكــٌ ايؿهــضو ٚاي كاؾــ١          

ضٟ بٗـا; رٕٚ ٚقـٞ نُٓـتخ يًعٛملـ١ ايـ  اعـ  عـٝطض٠  كاؾـ١و ٚؾهـض          ايػضب١ٝو ٚفـثؼ اجملتُـع املقـ   

األق٣ٛ ق٢ً األمعـ; ٚيهٔ اإل اص قا٥ِ قًـ٢ َثـزو ايتهـاؾؤ يف ااكـٛمو ٚايٛاجثـا   كٝكعـا يًٗـزف        

 األص٢ يًُٛا ١ٓ ايعامل١ٝ; ٖٚٛ االْتُا٤ يإلْغا١ْٝو ْٚثش ايعٓـو ٚايتطضف. 

ٓٗخ ٜـــزَخ َؿَٗٛـــا  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١ ٚيهـــٔ ارٕ وٕ ْعـــضض يتقـــٛص َكـــرتح إل ـــاص َـــ

 اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ ق٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:
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 ٍ ٔ خة ٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َ يه

 وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً وٕ:
 ٜعّضف َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ. .1
 وٜطــضح وَ ًــ١ يًُــٛا ٔ ايعــاملٞ .2

َغـــاقز٠ ارخـــضٜٔ ٚقزصااـــ٘ يف 

 يف اي كاؾا  املدتًؿ١.
ــٛ    .3 ــًث١ٝ حنــ ــا  عــ ّٕٛ اجتاٖــ ــ ٜهــ

 ٚايتطضف. ومماصع١ ايعٓـ
 ايتغاَح. ُٜعّضف َؿّٗٛ .4
ــٛا ٔ ايعــاملٞو     .5 ــا  امل ذنــزر ٚاجث

 ٚذكٛق٘.
ٜؿــــّضم بــــو االْتُــــا٤ ايــــٛ  و  .6

 ٚايعاملٞ.
ٜتعــضف قًــ٢ ورٚاصٙ نُــٛا ٔ    .7

 قاملٞ.
ذنزر خقا٥ك املـٛا ٔ ايعـاملٞ    .8

 ايؿاقٌ.

يثٓا٤ قزصا  ايؿضر  ايةط١َ  ١ٓ و ٚاملٗاصا َع٢ٓ املٛا

 ق٢ً ايتػٝو

 َع٢ٓ املٛا ١ٓ احمل١ًٝو ٚايعامل١ٝ.  
        ٝوَ ًــــ١ يًُــــٛا ٔ ايعــــاملٞ امل ــــايٞ َــــٔ وــــ

 َٚٔ خاصجٗا. وامُاق١
 .ٞورٚاص املٛا ـٔ ايعامل 
 ٚاالقتزاٍ. وَع٢ٓ ايتغاَح 
 ٚايتطضف. وَع٢ٓ ايتعقد 
 ٞو ٚٚاجثاا٘ذكٛم املٛا ٔ ايعامل. 
 َٚعافض٠ يًُٛا ١ٓ. وااصرن١ٝ قامل١ٝ نياسد 
 .َع٢ٓ ايٛال٤ ايٛ  و ٚاالْتُا٤ يإلْغا١ْٝ 
      ايػاٜــا  االجتُاقٝــ١ املؾــرتن١ اتحــاٚط املقــاحل

 ايؾدق١ٝ.
  ٔ ايؿاقٌ.ايعاملٞ خقا٥ك املٛا 
 

 

 

 

 

 

املٛا ٓـــــــــــــــــــــ١  

 -ايعاملٝـــــــــــــــــــ١  

 -املٛا ٔ ايعاملٞ 

 -ايتغــــــــــــــــاَح 

ــضف   -ايتطــــــــــــــ

ــد   -ايتعقــــــــــــــ

ــا٤  االْتُـــــــــــــــــــــ

ــاْٞ   -اإلْغـــــــــــــ

  ايػاٜــــــــــــــــــــــــا

ــ١   -االجتُاقٝـــــ

 املٛا ٔ ايؿاقٌ.

 املؿَٗٛا  املتن١ُٓ جماال  املٛمٛقـــــــــــــــــــــــا  املكرتذ١ املؤؽــــــــــــــــــضا  املعٝــــــــاص
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ٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خةٍ  يه

 قثح ايطايد قارًصا ق٢ً:وٕ ٜ
إرصاى ذكٛقــــــــــــ٘و ٚٚاجثااــــــــــــ٘    .1

 اإلْغا١ْٝ.
اَتةى َٗاصا  ايعٌُ اإلْغـاْٞ;   .2

 يتػٝو ذٝا٠ ايثؾض١ٜ.
 ُّٜعضف َع٢ٓ املغاٚا٠. .3
ْثش ايتعقد يًعضمو وٚ ايزٜٔو وٚ  .4

 ايٓٛع.
ــّضم بــــو ذكــــٛمو ٚٚاجثــــا      .5 ٜؿــ

 املٛا ٔ ايعاملٞ.
ٜهـــٕٛ اجتاٖــــا  إدنابٝــــ١ حنــــٛ   .6

ْـــزَاد اإلْقـــافو ٚايعزايـــ١و ٚاال

َع ااكٛم اإلْغا١ْٝ يػوٙ َـٔ  

 ايثؾض.
ــزٜ و    .7 ٜــزصى ومــضاص ايتعقــد اي

 ٚاي كايف.
ــٛاص   .8 ايكٝـــاّ بأْؾـــط١ اٗـــزف يًرـ

ــوٙ َـــٔ ايثؾـــض يف      ــا٤ َـــع غـ ايثٓـ

 عٝع وحنا٤ ايعامل قرب اازٚر.
ٌّ َــٔ: ايتغــاَحو     .9 ٜكــاصٕ بــو نــ

 ٚايتعقد.
ٜـــٛاطٕ بــــو ذكٛقـــ٘و ٚٚاجثااــــ٘     .10

 احمل١ًٝو ٚايعامل١ٝ.

 االجتُاق١ٝ ٚايغٝاع١ٝايعامل١ٝ ١ كٛم املٛا ٓذ

ٍ ايتعزر١ٜ اي كاؾ١ٝ و ٚٚاالقتقار١ٜ ٚٚاجثااٗا وفٛ

ٚايز١ٜٝٓ ٚايعضق١ٝ ٚوُٖٝـ١ إقاَـ١  كاؾـ١ ااـٛاص     

 ٚايتغاَح املتثارٍ

  .ومضاص ايتعقد ايزٜ  وٚ اي كايف 
  . َّؿّٗٛ ايغة 
  ٌُاملٓتخ.اإلْغاْٞ َع٢ٓ ايع 
     َـٛا   االختةؾا  امغـ١ُٝ ٚايغـًٛن١ٝ بـو 

 .ايعامل
 .َع٢ٓ املغاٚا٠ 
  ايٓاؼ يف ايعامل وععاملغاٚا٠ بو. 
 ايعاملٞٚٚاجثاا٘ يف اجملتُع  وذكٛم ايؿضر. 
 ايعامل١ٝ ٚايٛاجثا  وايعةق١ بو ااكٛم. 
      وُٖٝــ١ َٛاطْــ١ ااكـــٛم ايؿضرٜــ١ َــع املقـــًر١

 .ْغا١ْٝاإل
    ــتخ يف وْؾـــط١ اتنـــُٔ املؾـــاصن١ يف ايعُـــٌ املٓـ

 .ايعاملٞاجملتُع 
 ايعامل١ٝ يًهًٕٛه١ٝ َع٢ٓ امل. 
     ــٍٛ ٚيف ــ١ يف ايؿقـ ــٌ امُاقـ ــٛاص راخـ ــ٢ ااـ َعٓـ

 .و ٚقرب اازٚراألعض٠
  .ااٛاص ايزٚيٞ ٚايتعاٜؿ املؾرتى 
     َعٓـ٢ ايتغــاَح َـع االختةؾــا  بـو ايــظَة٤ ٚيف

 .احملًٞو ٚايعاملٞ و:اجملتُع
 .ٕايتغاَح َع االختةؾا  بو اي كاؾا  ٚاألرٜا 
 َٞع٢ٓ ايتؿاِٖ ايزٚي. 
 ٚٚاجثا  ايطؿٌ نُٛا ٔ قاملٞ. ذكٛم 
 .ايتغاَح يف َكابٌ اإلصٖاب 
 .ق١ُٝ ااٛاص يف َكابٌ ايتعقد 
  ٜوٚ اي كايف.  وومضاص ايتعقد ايز 
 

ٚاجثا   -ذكٛم 

ــاٚا٠ -  -َغـــــــــــــــ

 -ٚاجثا  قاملٝـ١  

-املؾـــــــــــــاصن١ 

 -املًه١ٝ ايعامل١ٝ 

ــٛاص    -ااــــــــــــــــــــ

 -ايتعقــــــــــــــــد  

ايتعقد ايـزٜ   

ايتعقــــــــــــــــد   -

 -اي كـــــــــــــــــــــايف 

 ايتغاَح.
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ٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خةٍ  يه

 وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً:
 ّ ايزٚيٞ..اعضّٜـ َؿّٗٛ ايٓوا1
 زٜز َؿّٗٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١و    .1

 ٚوبعارٖا املدتًؿ١.
ــو    .2 ــا  بــ ــٛاع ايعةقــ ــٝك وْــ اًدــ

 ايزٍٚ.
َؾــــاصن١ طَة٥ــــ٘ يف وْؾــــط١    .3

 اطٛق١ٝ و١ًٝو ٚقامل١ٝ.
ٜــــزصى قُٝــــ١ االخــــتةف بــــو     .4

 اي كاؾا و ٚؾٛا٥زٙ.
مماصعــ١  ضا٥ــل عــ١ًُٝ يف ذــٌ  .5

املؾهة  احمل١ًٝ و ٚايعاملٝـ١ ايـ    

 اٛاج٘ جمتُع٘.
 ٜز َغتٜٛا  ايتعإٚ. ز .6
مماصعــ١ وْؾــط١ اعهــػ وُٖٝــ١   .7

 ق١ُٝ ايتعإٚ.
ــار    .8 ــزٍٚ يةقتُـ ــ٤ٛ ايـ ــو مـ اؿغـ

 املتثارٍ.

      ٞاألبعار ايعامل١ٝ ٚاإلدنابٝـ١ يكـِٝ ايتعـإٚ ايـزٚي

 َٚثار  ايعٝؿ املؾرتى
 َٞع٢ٓ ايٓواّ ايزٚي 
 ثٝعت٘ بقٛص٠ َثغط١. و ٚ 
 .َع٢ٓ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 
 ٍٚجماالاٗاو ٚوْٛاع ايعةقا  بو ايز. 
    ــا ايعـــــامل ٜٓكغـــــِ إىل رٍٚ خمتًؿـــــ١ يهـــــٌ َٓٗـــ

 ذهَٛـ١.
 .َثزو ا ايعٝؿ املؾرتى ا بو ايؾعٛب 
 .اإلعٗاّ يف وْؾط١ ايتطٛع 
   ٚايعكا٥ــز ايزٜٓٝــ١ بــو   واالخــتةف بــو اي كاؾــا

 ايؾعٛب .
   ايغ١ًُٝ. بايطضا٥لو١ُٖٝ ذٌ املؾهة 
 .ٍٚثٝع١ ايعةقا  بو ايز  

 ٚايزٚيٝــ١ .  وٚايك١َٝٛ واحمل١ًٝ :اْتُا٤ا  اجملتُع 
 .َع٢ٓ ايتعإٚ يف َغتٜٛاا٘ املتعزر٠ 

  .َٞع٢ٓ ايتعإٚ ايزٚي 
       وْؾــط١ اتنــُٔ مماصعــ١ قةقــا  ايتعــإٚ َــع

 طَة٥٘ 
       ٌايتغــاَح َــع اي كاؾــا  ٚايعكا٥ــز األخــض٣ راخــ

 اجملتُع ٚبو اجملتُعا . 
 ٍَٚع٢ٓ االقتُار املتثارٍ بو ايز. 

ــزٚيٞ   ــاّ ايــــــ  -ايٓوــــــ

 -املٝــــــ١ املٛا ٓــــــ١ ايع

 -ايعــــــٝؿ املؾـــــــرتى  

اعإٚ رٚيٞ  -ع١ًُٝ 

 -االقتُـــار املتثـــارٍ   -

ــٛع   -اغـــــاَح  -ايتطـــ

 اْتُا٤.
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يهــٔ  كٝــل ٖــشا املعٝــاص َــٔ خــةٍ 

 وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً وٕ:
ٜعطــــٞ وَ ًــــ١ اعهــــػ قُٝــــ١     .1

 .ايتغاَح بو ايثؾض
ٜؿــــّضم بــــو َؿٗــــّٛ املٛا ٓــــ١      .2

ًٝــ١ )ايتكًٝزٜــ١(و ٚاملٛا ٓــ١ احمل

 ايعامل١ٝ.
 ذنًٌ ؽضٚط املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.. .3
ــ .4 ــ   يـ اصؼ بعـــض األْؾـــط١ ايـ

 اعهػ عًٛى املٛا ٔ ايعاملٞ.
ذنــــزر  ثٝعــــ١ ايعةقــــ١ بـــــو     .5

ايتعزرٜـــــــــــــــــــ١ ايزٜٓٝـــــــــــــــــــ١و 

ٚاالجتُاقٝــــــــــ١و ٚاي كاؾٝــــــــــ١و 

 ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
ــشا و   .6 ٜــــــزصى ايؿــــــضم بــــــو ايــــ

 ٚاالْتُا٤ يإلْغا١ْٝ.

يثٓـا٤ قـزصا     ايةط١َ ا ١ٓو ٚاملٗاصا َع٢ٓ املٛ

  .ايؿضر ق٢ً ايتػٝو

 .وَ ١ً يًتغاَح 
    احملًــــٞو  اخلــــزَا  املتــــٛؾض٠ يف اجملتُــــع

 .و َٚا ٜٓكق٘ َٔ خزَا ٚايعاملٞ
 .َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚايعامل١ٝ 
 ايعامل١ٝ ؽضٚط املٛا ١ٓ . 
 ٔ يف املُاصع١ ايغٝاع١ٝ. ايعاملٞ رٚص املٛا 
 ايعامل١ٝ مماصع١ املٛا ١ٓ. 
 ايعامل١ٝ ٚاملٛا ١ٓ وايتعزر١ٜ ايز١ٜٝٓ. 
 .َؿّٗٛ اهل١ٜٛ ايشاا١ٝو ٚاإلْغا١ْٝ 
 ايعامل١ٝ ٚاملٛا ١ٓ وايتعزر١ٜ االجتُاق١ٝ. 
 ايعامل١ٝ ٚاملٛا ١ٓ وايتعزر١ٜ اي كاؾ١ٝ. 

َٛا ٓــــــ١   -ايتغــــــاَح 

ــ١  َٛا ٓــــــ١  -اكًٝزٜــــ

اعزر١ٜ رٜٓٝـ١   -قامل١ٝ 

ــ١   - ــ١ سااٝ ٖٜٛــ١  -ٖٜٛ

ــا١ْٝ  اعزرٜـــــــ١  -إْغـــــ

اعزرٜـــــ١  -اجتُاقٝـــــ١ 

  كاؾ١ٝ.
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يهٔ  كٝل ٖشا املعٝـاص َـٔ خـةٍ    

 :وٕ وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً
ٜــزصى قُٝــ١ االختةؾــا  بــو    .1

 ايثؾض يف ايعامل.
ــض ااهُـــ١ ذـــٍٛ ايتٓـــٛع     .2 ٜؿغـ

 اإلْغاْٞ.
ذنزر  ضم ايتؿاِٖ ٚايتعاٜؿ  .3

َـــع غـــوٙ َـــٔ ايثؾـــض ذــــٍٛ     

 ايعامل.
ًٜدــــك ااكــــٛم ايغٝاعــــ١ٝو  .4

ــار١ٜ يًُــــــــــٛا ٔ   ٚاالقتقــــــــ

 ايعاملٞ.
ــٛ    .5 ــاع حنــ ــاع إدنابٝــ ــٕٛ إجتاٖــ ٜهــ

 ايعزٍ ايعاملٞ.
يـــــــــاصؼ جمُٛقـــــــــ١ َـــــــــٔ  .6

ــزف   األْؾـــــــــط١ ايـــــــــ  اٗـــــــ

احملاؾو١ ق٢ً ايث١٦ٝ ايعامل١ٝو 

 ٚ اٜتٗا َٔ املدا ض.
ذنــــــــزر َعٓــــــــ٢ ايعزايــــــــ١ يف  .7

 اجملتُع ايعاملٞ.
ــ١     .8 ــح قُٝـ ــ١ اٛمـ ــضب وَ ًـ ٜنـ

ايتؿاِٖ بو ايـزٍٚو ٚايؾـعٛب   

 يف ذٌ ايٓظاقا .
ٜتُغـــــــو  كـــــــ٘ يف اكضٜـــــــض  .9

 َقوٙ نُٛا ٔ قاملٞ.
 ٜؿّضم بو املكا١َٚو ٚاإلصٖاب. .10

 واالجتُاقٝـــــــ١ايعاملٝـــــــ١ كـــــــٛم املٛا ٓـــــــ١ ذ

وفـٍٛ  و ٚٚٚاجثااٗـا  وٚاالقتقار١ٜ وٚايغٝاع١ٝ

ــ١  ــ١ اي كاؾٝــ ــ١ وايتعزرٜــ ــ١ وٚايزٜٓٝــ  وٚايعضقٝــ

 ٚايتغاَح املتثارٍ وٚو١ُٖٝ إقا١َ  كاؾ١ ااٛاص

     االختةؾــــــا  ايزٜٓٝــــــ١ بــــــو املــــــٛا ٓو

 .ايعاملٝو
 بو اي كاؾا  ايتغاَح َع االختةف. 
   ايتٓــٛع اإلْغــاْٞ ٚايتؿــاِٖ ٚايتعــاٜؿ بــو

 رٜإ.اي كاؾا  ٚاأل
  ــ١ٝ ــٛم ايؾدقــــــ ــ١  وااكــــــ ٚاالجتُاقٝــــــ

 .ايعاملٞيًُٛا ٔ 
  ٔ ايعاملٞااكٛم ايغٝاع١ٝ يًُٛا. 
  ٔ ايعاملٞااكٛم االقتقار١ٜ يًُٛا. 
  ٚذكــٛم  وقــزّ ايتعــاصض بــو ذكــٛم املــض٤

 . يف ايعاملارخضٜٔ 
 .ٌااكٛم ايعامل١ٝ يًُضو٠و ٚايطؿ 
  ٕايعاملٞايعزٍ يف ايغًٛى ايَٝٛٞ يإلْغا. 
 ايعاملٞ.َؿّٗٛ ايغة ّ 
   ٌايث٦ٝــ١ ايطثٝعٝــ١ ايعاملٝــ١و ٚوُٖٝــ١ ايعُــ

 ق٢ً  اٜتٗا.
      ّــ٢ ايتنــأَ ايعــاملٞو ٚوُٖٝــ١ ايغــة َعٓ

 ايعاملٞ.
 ٚايزٍٚ . وَثزو املغاٚا٠ بو ايؾعٛب 
 َٞع٢ٓ ايعزاي١ يف اجملتُع ايزٚي.    
       وَ ١ً اـٌ املؾـهة  ايزٚيٝـ١ قـٔ  ضٜـل

 ٚااٛاص. وايتؿاِٖ
 ذل ايؾعٛب يف اكضٜض املقو. 
 .َثزو ايهٌٝ اهٝايو يف اكضٜض املقو 
  يف َكا١َٚ االذتةٍ.ايعاملٞ اال 
    ٍ ــتة ــض٠ ملكاَٚـــ١ االذـ ــاسد َعافـ َـــٔ  نيـ

 . عٝع وحنا٤ ايعامل
 ٚاإلصٖاب. وايؿضم بو املكا١َٚ 

ــزٍ  -اي كاؾـــــــ١   -ايعـــــ

اؿـاِٖ   -ايغةّ ايعـاملٞ  

ــٞ  اكضٜــض  -ذــٛاص  -رٚي

ــ١  -املقـــــــو   -َكاَٚـــــ

 إصٖاب. -اذتةٍ 
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يهٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خـةٍ  

 :وٕ وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً
جــ٘ ٜــزصاى ايترــزٜا  ايــ  اٛا  .1

 ايثؾض يف ايعامل بهاؾ١ وْٛاقٗا.
ذنــــــــزر ايتغًغــــــــٌ ايــــــــظَ   .2

 يًتكغُٝا  ايغٝاع١ٝ يًزٍٚ.
ٜهــٕٛ إجتاٖــا  إدنابٝــ١ حنــٛ    .3

ــ١و   ــاٜا ايزٚيٝـــــــ ــٌ ايكنـــــــ ذـــــــ

 ٚاإلق١ًُٝٝ.
ذنــزر وٖــِ َؾــهة  اجملتُــع     .4

ــثٌ   ــضو ُٚعــــــ ــزٚيٞ املعافــــــ ايــــــ

 َٛاجٗتٗا.
 ُٜعّضف َع٢ٓ ذٛاص ااناصا . .5
ٜتعــإٚ َــع طَــة٤ٙ يف  زٜــز   .6

 ؿ ايعاملٞ املؾرتى.فٛص ايتعاٜ
ــِ يف    .7 ــ١ ااهــــ ــٓـ وْوُــــ ٜقــــ

 َقضو ٚايعامل.
ٜكــاصٕ بــو ذكــٛم اإلْغــإ يف    .8

اإلقةٕ ايعاملٞ يألَـِ املترـز٠و   

 ٚايزعتٛص املقضٟ.

ــ١  ــار ايعاملٝـ ــِٝ ايتعـــإٚ    واألبعـ ٚاإلدنابٝـــ١ يكـ

 َٚثار  ايعٝؿ املؾرتى وايزٚيٞ
 .ايترزٜا  اي  اٛاج٘ ايعامل 
 ٍٚااصٜخ ايتكغُٝا  ايغٝاع١ٝ يًز . 
 .ٍٚاملكَٛا  ايك١َٝٛ يًز 
  وٚاإلعــــــــــة١َٝ وايعضبٝــــــــــ١ :املٓوُــــــــــا 

 .و ٚايزٚي١ٝٚاإلق١ًُٝٝ
   يف اــزقِٝ ايكنــاٜا  ايزٚيٝــ١رٚص املٓوُــا

 ايك١َٝٛ.
  ٍ ــزٚ ــع بايــــ ــ١ اجملتُــــ ــا   وقةقــــ ٚاملٓوُــــ

 ٚايزٚي١ٝ. وٚايعضب١ٝ واإلق١ًُٝٝ
 .وِٖ َؾهة  اجملتُع ايزٚيٞ املعافض 
    نٝـــــ يهـــــٔ ذــــٌ َؾـــــهة  اجملتُـــــع

 يٞ املعافض؟ايزٚ
  ٚوُٖٝت٘. وَع٢ٓ ذٛاص ااناصا 
  ٙ ــاب : َعٓـــــا ــا ضٙ واإلصٖـــ ًٝـــــ ;ٚخمـــ  واوً

ًٝ  ا.ٚرٚي
   إجـــــضا٤ رصاعـــــ١ ذـــــٍٛ فـــــٛص٠ ايتعـــــاٜؿ

 املؾرتى يف ايعامل املعافض .
 .وْو١ُ ااهِ يف ايعاملو ٚيف َقض 
 .َؾهة  ايث١٦ٝ احمل١ًٝو ٚايعامل١ٝ 
 .ًٝا ًٝاو ٚقامل  املؾهة  ايقر١ٝ; ٚ ٓ
   اإلقـــةٕ ايعـــاملٞو ٚيف   ذكـــٛم اإلْغـــإ يف 

 ايزعتٛص املقضٟ.

 -قنـــــ١ٝ  -َٓوُـــــا  

-ذنــــــاص٠   -قَٛٝــــــ١ 

ــِ   ــاّ ذهــ ــٛم  -ْوــ ذكــ

 رعتٛص. -اإلْغإ 
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 إ اص َكرتح يتنُو َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ

 ايقـ اي ايو اإلقزارٟ
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يهٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خةٍ وٕ 

 ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً وٕ:
ذنزر رٚص املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يف ايٛقـ    .1

 ايضأٖو ٚوُٖٝتٗا.
َواٖض ايتعزر١ٜ اي كاؾ١ٝ بو ٜعزر  .2

 ؽعٛب ايعامل.
ــاصؼ وْؾـــــط١ ؾّعايـــــ١ اعهـــــػ     .3 يـــ

 انتغاب٘ يكِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
ٜؿـــــّضم بـــــو َؿَٗٛـــــا  ايتعقـــــدو   .4

 ٚايتطضفو ٚاإلصٖاب.
ــاص ايعاملٝـــــ١ يًتعقـــــدو   .5 ذنًـــــٌ ار ـــ

 ٚاإلصٖاب.
ــضف يف   .6 ــدو ٚايتطـــــ ــاّٚ ايتعقـــــ ٜكـــــ

 جمتُع٘و ٚايعامل وعع.

يثٓا٤  ط١َاية َع٢ٓ املٛا ١ٓو ٚاملٗاصا 

 قزصا  ايؿضر ق٢ً ايتػٝو

   : ــ١ ــ١ ايعاملٝـــــــ ــاو املٛا ٓـــــــ وُٖٝتٗـــــــ

 َٚواٖضٖا.
 ٚايؿهض١ٜ راخـٌ   وايتعزر١ٜ اي كاؾ١ٝ

ــع ــو  واجملتُــــ ــامل  ٚبــــ ــعٛب ايعــــ ؽــــ

 املدتًؿ١.
   املعـــاٜو ايكاْْٛٝـــ١ النتغـــاب ذـــل

ــ١ٝو وٚ   ــ١و ٚامٓغـــ املٛا ٓـــــ١ ايعاملٝـــ

 إعكا ٗا.
    وْؾـــــط١ اتنـــــُٔ مماصعـــــ١ ورٚاص

 عامل١ٝ.ؾعاي١ يًُٛا ١ٓ اي
   ــ١و ــايكِٝ األخةقٝـــــــ ــظاّ بـــــــ االيتـــــــ

ٚايٛ ٓٝــــــ١و ٚقةقتٗــــــا بٛاجثــــــا     

 املٛا ٔ جتاٙ ايعامل.
  َؿَٗٛـــــا : ايتعقـــــدو ٚايتطـــــضفو

 ٚاإلصٖاب.
    ــاص االجتُاقٝـــــــــ١ ايعاملٝـــــــــ١ ار ـــــــ

 يًتعقدو ٚايتطضفو ٚاإلصٖاب.
     ٕنٝـــ يهــٔ يًُحتُــع ايعــاملٞ و

ٜكـــــــــاّٚ ايتعقـــــــــدو ٚايتطـــــــــضفو 

 ٚاإلصٖاب.

ــ١   ــاٜو قاْْٛٝــــ  -َعــــ

ــ -١ قاملٝـــــــ١ َٛا ٓـــــ

 -اعقــــد  -جٓغــــ١ٝ 

 إصٖاب. -اطضف 
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يهٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خةٍ وٕ 

 ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً:
ــ١و    .1 ــا  ايزٜٓٝــ ــ١ االختةؾــ ــزصى قُٝــ ٜــ

 ٚايغٝاع١ٝو ٚاالجتُاق١ٝ بو ايثؾض.
ًٝـــــاو  ٜكــــزص ا  .2 رخـــــض املدتًـــــ قٓـــــ٘ رٜٓ

ًٝــــــاو  ًٝاو      ٚ كاؾ ــ ــاو ٚعٝاعــــ ًٝــــ ٚاجتُاق

ًٜا.  ٚاقتقار
ُٜعـّضف ايعٛملــ١و ٚاالقتُــار املتثــارٍ بــو   .3

 رٍٚ ايعامل.
ذنـــزر ُعـــثٌ  اٜـــ١ ذكٛقـــ٘ بأْٛاقٗـــا  .4

 املدتًؿ١ يف ايعامل.
ٜزصى خطٛص٠ اْتٗاى ايكـإْٛ احملًـٞو    .5

 ٚايزٚيٞ.
ٜؿـــّضم بــــو ممٝــــظا و ٚقٝــــٛب قثــــٍٛ   .6

 ارخض.
 طضح ِؾَهًضا يتطٜٛض ايعامل اإلْغاْٞ.ٜ .7
ٜعرتف  ـل ايؾـعٛب يف عٝـع وحنـا٤      .8

 ايعامل يف اكضٜض َقوٖا.
 ٜكاّٚ اإلصٖاب بهاؾ١ وؽهاي٘. .9
ٜؾاصى طَة٤ٙ َـٔ وٟ َهـإ يف ايعـامل     .10

يف وْؾـــــط١  كـــــل ايغـــــةّ ايعـــــاملٞو 

 ٚاهاؾح اإلصٖاب. 

ــ١  ــ١ايعاملٝـــ١ ذكـــٛم املٛا ٓـ  واالجتُاقٝـ

ــارٜ وٚايغٝاعـــ١ٝ ــا و١ٚاالقتقـ و ٚٚاجثااٗـ

 وٚايزٜٓٝــ١ ووفــٍٛ ايتعزرٜــ١ اي كاؾٝــ١ ٚ

 وٚو١ُٖٝ إقا١َ  كاؾ١ ااٛاص وٚايعضق١ٝ

 ٚايتغاَح املتثارٍ

  ــٛص  واالختةؾـــــــــا  ايزٜٓٝـــــــــ١ فـــــــ

ٚاالجتُاقٝــــــ١ بــــــو  وٚايغٝاعــــــ١ٝ

 .يف ايعامل املٛا ٓو
   ــار ؾٗـــــِ َاٖٝـــــ١ ايعٛملـــــ١و ٚاالقتُـــ

 املتثارٍ بو ايزٍٚ ٚايؾعٛب.
 دق١ٝو وعايٝد  ا١ٜ ااكٛم ايؾ

ــ١و ٚايغٝاعـــــــــــــ١ٝو   ٚاالجتُاقٝـــــــــــ

ٚاالقتقار١ٜ يألؾضارو ٚايـزؾاع قٓٗـا   

 يف عٝع وحنا٤ ايعامل.
     وعايٝد  اٜـ١ ااكـٛم ايغٝاعـ١ٝو

ــع ٚايــــزؾاع    ــ١ يًُحتُــ ٚاالجتُاقٝــ

 قٓٗا. 

   ــٞو ــإْٛ احملًــ ــظاّ بايكــ َعٓــــ٢ االيتــ

 ٚايزٚيٞو ْٚتا٥خ اْتٗان٘.

     ــٍٛ ارخــض يف اجملتُــع ايتغــاَح ٚقث

 ٚايعٝٛب. ايعاملٞ: املُٝظا و

  نٝـــــــ يهــــــٔ وٕ ْطــــــٛص ايعــــــامل

 اإلْغاْٞ؟

    ِــ ــضأٖو ٚوٖــــ ــاملٞ ايــــ ــاّ ايعــــ ايٓوــــ

املؾهة  ايعامل١ٝ: ايؿكضو ٚاجملاقا و 

 ٚايوًِ االجتُاقٞ.
   ايتغــــــــاَح يف ايعكا٥ــــــــز ايزٜٓٝــــــــ١

املدتًؿ١و االختةؾـا  اي كاؾٝـ١ بـو    

 ايزٍٚ.
 .َ٘ع٢ٓ ذٛاص ااناصا و ٚوُٖٝت 

 -ذكــــــٛم  -ايعٛملــــــ١ 

قثــٍٛ ارخــض  -قــإْٛ 

 -قكٝــــــز٠ رٜٓٝــــــ١    -

ــض  ــا   -ايؿكــ  -اجملاقــ

ــاقٞ   -ايوًـــِ االجتُـ

 اإلصٖاب.
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  .ذل ايؾعٛب يف اكضٜض املقو 
 م بـــــو اإلصٖـــــابو َٚكاَٚـــــ١ ايؿـــــض

 االذتةٍ.

     ــاب املعافــــــضو ــاسد َــــــٔ اإلصٖــــ نيــــ

ٚومـــــضاصٙو ٚمـــــراٜاٙ َـــــٔ وحنـــــا٤ 

 ايعامل ناؾ١ع.

 .٘وعثاب اإلصٖابو ٚقٛاٌَ َكاَٚت 
 .رٚص املٛا ٔ يف َٛاج١ٗ اإلصٖاب 
  رٚص املٛا ٔ يف رقِ َثزو ذل اكضٜض

 املقو.
    وْؾــــــط١ اتنــــــُٔ املؾــــــاصن١ يف

ــوو    ــض املقـ ــزقِ ذـــل اكضٜـ ــاٍ يـ وقُـ

يعـــــــــاملٞو َٚهاؾرـــــــــ١  يغـــــــــةّ اٚا

 اإلصٖاب.

 ايقـ اي ايو اإلقزارٟ

 املتن١ُٓاملؿَٗٛا   جماال  املٛمٛقـــــــــــــــــــــــا  املكرتذ١ املؤؽــــــــــــــــــضا  املعٝــــــــاص
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يهٔ  كٝل ٖشا املعٝاص َٔ خةٍ وٕ 

 :وٕ ٜقثح ايطايد قارًصا ق٢ً
ٜطضح وَ ١ً يًكَٛٝا  املدتًؿـ١ ذـٍٛ    .1

 ايعامل.
 ٜتتثع ااصٜخ ايعكا٥ز ايز١ٜٝٓ. .2
ذنًـــــٌ ايعةقـــــا  ايـــــ  اـــــضب  بـــــو   .3

 اجملتُعــا  املدتًؿــ١و ٚايكــ٣ٛ ايهــرب٣  

 يف ايعامل.
ٜؿغـــض وعـــثاب هٗـــٛص ٦ٖٝـــا  ايتعـــإٚ   .4

 ايزٚيٞو ٚوْؾطتٗا.
 ٜؿّضم بو ذٛاصو ٚفزاّ ااناصا . .5
ٜهــٕٛ اجتاٖــا  إدنابٝــ١ حنــٛ ايعــٝؿ    .6

 املؾرتى َع ؽعٛب ايعامل.
ياصؼ وْؾط١ َز١ْٝ قامل١ٝ  انٞ  .7

ااــــٛاصو ٚاملٓاقؾــــا  ايــــ  ُاحغــــض٣ يف    

ــا  ايزٚيٝـــــ١ املدتًؿـــــ١ اـــــٌ   املٓوُـــ

 َؾه١ً َا.

عار ايعامل١ٝ ٚاإلدناب١ٝ يكِٝ ايتعإٚ األب

 ايزٚيٞ َٚثار  ايعٝؿ املؾرتى
 .نياسد يثعض ايكَٛٝا  يف ايعامل 

 .ااصٜخ بعض ايكَٛٝا  املعافض٠ 

 .ااصٜخ ايعكا٥ز ايز١ٜٝٓو ٚوفٛهلا 

   ــعو ــضب  اجملتُـــ ــا  ايـــــ  اـــ ايعةقـــ

 ٚايك٣ٛ ايهرب٣.

 .٦ٖٝا  ايتعإٚ ايزٚيٞو ٚوْؾطتٗا 

 تٗا رٚص نــــــٌ ٦ٖٝــــــ١ يف ورا٤ صعــــــاي

 بايٓغث١ يًُحتُع ايزٚيٞ.

   ــ١و ــ١ ايعضبٝـــــ ــا  اإلقًُٝٝـــــ املٓوُـــــ

 ٚاألؾضٜك١ٝو ٚاألع١ٜٛٝو ٚايزٚي١ٝ.
  رٚص املٓوُـــا  ايزٚيٝـــ١ يف َٛاجٗـــ١

 املؾهة  ايعامل١ٝ املعافض٠.

     :ــعٛب ــو ايؾـــ ــرتى بـــ ــٝؿ املؾـــ ايعـــ

ايقـــــــــــٛص٠ ايعاملٝـــــــــــ١ ايضآٖـــــــــــ١و 

 ٚإدنابٝااٗاو ٚعًثٝااٗا.

   ــ١ ــا  ايزٚيٝـ ــع يف املٓوُـ رٚص اجملتُـ

 يض٥ٝغ١و ٚاْعهاعاا٘.ا
    ّــزا ــاصا  وّ فــــــــ ــٛاص اانــــــــ ذــــــــ

 يًرناصا ؟
     وْؾــط١ اتنــُٔ ايكٝــاّ ارانــا٠

ــ١   ــ١ قاملٝــ ــ١ ٚرٚيٝــ ــا  قَٛٝــ َٓوُــ

خمتًؿ١و َٚا ٜـزٚص بٗـا َـٔ وقُـاٍو     

 ْٚكاؽا .

 -قكٝـــــز٠   -قَٛٝـــــ١  

ــ١  ــا  رٚيٝـــــــ -٦ٖٝـــــــ

قــــــٝؿ   -َٓوُــــــا  

 -ذنـــاص٠  -َؾــرتى  

 ذٛاص.
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 يف م٤ٛ َا وعؿض قٓ٘ ايثرو َٔ ْتا٥خ اٛفٞ ايثاذ ١ بـ:

   ايزصاعا  االجتُاق١ٝ )باملضذ١ً االبتزا١ٝ٥(و ٚايتاصٜخ )باملضذًـ١  مضٚص٠ اطٜٛض َكضصا

اي اْٜٛـــ١( يف مـــ٤ٛ َثـــار٤٣ ايزيكضا ٝـــ١و ٚايتعزرٜـــ١و ٚايتعـــاٜؿ ايغـــًُٞ َـــع ارخـــض;   

ًٝا ًٝاو ٚقامل ٓ ٚ. 
 َٓٗخ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ رَـخ َؿَٗٛـا     وٕ ٜضاقٞ ٚامعٛ ٚ ٝك١

املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ; إلااذ١ ايؿضفـ١ وَـاّ َـؤيؿٞ ايهتـد املزصعـ١ٝ وٕ ٜضاقـٛا وبعـار املٛا ٓـ١         

 ايعامل١ٝ يف  ٓاٜاٖا.
     اــٛؾو ؾــضل ذضٜــ١ ايتعــثو ٚذضٜــ١ االختٝــاص وَــاّ ايطــةبو ٚاٛعــٝع قاقــز٠ املؾــاصن١

و ؾــضل ااــٛاص ايعــاملٞو ٚايتٛافــٌ يتــزقِٝ قُٝــ١ ايتغــاَح بــو    ايعاملٝــ١ وَــاَِٗو ٚاــٛؾ 

 ايؿضر ٚاإلْغا١ْٝ ععا٤.
     إرصاد َــار٠ ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يف بــضاَخ إقــزار َعًــِ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١

قا١َ ٚايتاصٜخ ق٢ً ٚج٘ اخلقٛل; يثٓا٤ جٌٝ َٔ املعًُو ٜضؾض ايعةقـا  ايتكًٝزٜـ١   

 ٝا٠ املزصع١ٝ.األب١ٜٛ يف إ اص اا
        االٖتُـاّ بتـزصٜد َعًُــٞ ايزصاعـا  االجتُاقٝــ١;  ٝـو اؾـٌُ بــضاَخ ايتـزصٜد جــاْثو

 وعاعٝو; ُٖا:  

ــا       اماْــد املعــضيف:  ًٝ ــاو ٚناؾ ــا قُٝكع ًُ ٜٚٗــزف ٖــشا اماْــد إىل  كٝــل ؾٗــِ املعًُــو ؾٗ

 يطثٝع١ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝو ٚجماالاٗاو ٚقُٝٗا املدتًؿ١.

ظ ٖــشا اماْــد قًــ٢ اــزصٜد املعًــِ قًــ٢  ضا٥ــل آوــِٝ قةقــا   ٜٚضاهــاماْــد ايرتبــٟٛ: 

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ يف عٝام ريكضا ٞو ٚايتٛعع يف قاقز٠ املؾاصن١ َع اةَٝشٙ 

يف َٓاقؾــ١ ٚفــٛؽ بــضاَخ ٚقــضاصا  ايعُــٌ ايَٝٛٝــ١و ٚمماصعــ١ ايعةقــا  ايزيكضا ٝــ١      

 .ايؿقٌ راخٌ ْوآَا ايتعًُٝٞو ٚاكًٌٝ ذز٠ اهلض١َٝ ايثوٚقضا ١ٝ راخٌ

            اطٜٛض قًُٝـا  اكـِٜٛ ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ يف ايتعًـِٝ املقـضٟو ٜٚتطًـد سيـو

ٚمع ْواّ رقٝل يًتكِٜٛ ايؾاٌَ ٜتنُٔ: األٖزافو ٚاحملت٣ٛو ٚ ـضم ايتعًـِٝ ٚايـتعًِو    

ــٓٗخو ٚنـــشيو ايٛعـــا٥ٌ ٚاألْؾـــط١         ــارص املعضؾـــ١ ٚايتهٓٛيٛجٝـــا املغـــتدز١َ يف املـ َٚقـ

 عًُٝا  ايتكِٜٛو ٚوعايٝث٘. ايتع١ًُٝٝ ٚاْتٗا٤ً ب
  مــــضٚص٠ االٖتُــــاّ بتعًــــِٝ املٛا ٓــــ١: احملًٝــــ١و ٚايعاملٝــــ١و ٚايزيكضا ٝــــ١و ٚايتعزرٜــــ١و

َٚثار٤٣ ااٝا٠ املؾرتن١; ألٕ املـٛا ٓو ال ٜٛيـزٕٚ ريكـضا ٝوو ٚال سٟٚ وسٖـإ اؿٗـِ      

رخـض  َع٢ٓ ايتعزر١ٜ اي كاؾٝـ١ ٚايزٜٓٝـ١و ٚوُٖٝـ١ ايتُاعـو االجتُـاقٞو ٚايتغـاَح َـع ا       

ًٝا. ٚال ٜعز بٓا٤ املؤعغا  ايزيكضا ١ٝ  ًٝاو ٚقامل ًٝـا يهـٞ    -يف ذـز سااـ٘    -املدتًـ; ٚ ٓ ناؾ

دنعٌ املٛا ٓو ٜغًهٕٛ يف ذٝااِٗ اي١َٝٛٝ; ٚؾكعا ملثار٤٣ ايزيكضا ١ٝو ٚقِٝ ايتعزر١ٜو 

ــ١و          ــِ قــِٝ ايزيكضا ٝــ١و ٚاملٛا ٓ ــا َــٔ وجــٌ ايقــاحل ايعــاّ. ٚيــشيو ؾــ ٕ اعً ٚايعُــٌ ًَع

ٖـ  ا َــٔ َثــار٤٣ ااٝــا٠ املزْٝــ١ املعافــض٠و اعــز َتطًثــا  وعاعــ١ٝ ملُاصعــ١ املــٛا ٓو  ٚغو

يًرٝــا٠ ايزيكضا ٝــ١ ايقــٛاب ايــ  اكــّٛ قًــ٢ ْوــاّ ايتعــإٚ ايؿعــاٍو ٚاملؾــاصن١ َــٔ        

 جاْد املٛا ٓو.
 

  

 َٛٗا  املٛا ١ٓ ايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١     ٚمع إ اص َكرتح; يتنُو َؿ

 باملضذ١ً االبتزا١ٝ٥.
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        ٚمــع إ ــاص َكـــرتح; يتنــُو َؿَٗٛـــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اكـــضصا  ايتــاصٜخ باملضذًـــ١

 اي ا١ْٜٛ.
     اقــُِٝ بــضاَخ إ ضا٥ٝــ١; يتُٓٝــ١ َؿَٗٛــا  املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ اضاذــٌ ايتعًــِٝ املدتًؿــ١

  ؿاٍو ٚذت٢ املضذ١ً اماَع١ٝ(.)بز٤ًا َٔ َضذ١ً صٜاض األ
       اطــٜٛض بــضاَخ إقــزار َعًــِ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ قاَــ١عو ٚايتــاصٜخ خقًٛفــا; يتنــُو

 َؿَٗٛا  املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
      اكِٜٛ ورا٤ َعًُٞ ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً االبتزا٥ٝـ١و ٚاإلقزارٜـ١; يف مـ٤ٛ وبعـار

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.
 اصٜخ باملضذ١ً اي ا١ْٜٛ ذٍٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.رصاع١ اقٛصا  َعًُٞ ايت 
 .رصاع١ اقٛصا  ايطةب باملضاذٌ ايزصاع١ٝ املدتًؿ١ ذٍٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 
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اةَٝــشٖا يًُٛا ٓــ١   (. اقــٛص َكــرتح يــزٚص املزصعــ١ يف اضبٝــ١   2012و ــز قثــز ا  ايقــػو. )  .1

 -جم١ً نًٝـ١ ايرتبٝـ١  ايعامل١ٝ يف م٤ٛ بعض ايتٛجٗا  ايعامل١ٝ املعافض٠ )رصاع١  ١ًًٝٝ(. 

 .122-83(و ل ل: 2(و ايعزر )28و اجملًز )جاَع١ وعٝٛط

(. فــٛص٠ املٛا ٓــ١ يف ايٓقــٛل ايتعًُٝٝــ١ بــو َٓٗحٝــا  ايــتُهو    2004و ــز ٜٛعـــ عــعز. )  .2

 19-17ق١ًُٝٝ األٚىل ذٍٛ ايرتب١ٝ ٚايؾثاب ٚاملٛا ١ٓو اـْٛػ:  ايٓز٠ٚ اإلٚوتٜٛا  ايتعث١٦. 

 .2004ٜٛيٝٛ 
َٓوُــ١ األَــِ  (. ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١: َٛامــٝع ٚوٖــزاف اعًُٝــ١.    2015ايْٝٛغــهٛ. ) .3

 املترز٠ يًرتب١ٝ ٚايعًِ ٚاي كاؾ١. بوٚ : يثٓإ.
األصرْٝـــ١ يـــزٚص قنـــٛ ٦ٖٝـــ١  (. اكـــِٜٛ  ًثــ١ اماَعـــا  2014بؾــاص قثـــز ا  اًـــٝةٕ ايغـــًِٝ. )  .4

 جم١ً ايثرو ايعًُٞ ايتزصٜػ يف إنغابِٗ  كاؾ١ ايزيكضا ١ٝ ٚقِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ. 
 .640-615و ل ل 3و اجملًز: 15يف ايرتب١ٝو َقضو ايعزر:  .5
ٕ     (. 1995جاى رًٜٛص ٚآخضٕٚ. ) .6 . ايكـاٖض٠ :   اكضٜض ايْٝٛغهٛ يًتعًـِٝ: ايـتعًِ .. سيـو ايهٓـظ املهٓـٛ

 ا  ايْٝٛغهٛ.َضنظ َطثٛق
(.  كاؾ١ املٛا ١ٓ ااًكـ١  2008صجا٤ و ز قٝزو ذغاّ ايزٜٔ وبٛ اهلز٣و فةح وُز عع١. ) .7

املــؤ ض ايعًُــٞ األٍٚ: اضبٝــ١   األمــعـ يف اــزصٜػ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١ بــايتعًِٝ ايعــاّ.      

ــا         ــ١ يًزصاعـ ــ١ ايرتبٜٛـ ــ٘ امُعٝـ ــشٟ قكزاـ ــ١ ايـ ــا  االجتُاقٝـ ــاٖخ ايزصاعـ ــ١ َٚٓـ املٛا ٓـ

 .165 – 143(و ل ل: 1و اجملًز )ْٜٛٝٛ 20-19راص اينٝاؾ١ جاَع١ قو مشػ:  -ق١ٝاالجتُا
. ايكـــاٖض٠و راص ايؿهـــض  ًٝـــٌ احملتـــ٣ٛ يف ايعًـــّٛ اإلْغـــا١ْٝ(. 1987صؽـــزٟ و ـــز  عُٝـــ١. ) .8

 ايعضبٞ.
      (. و ــض بضْــاَخ اــزصٜيب  2015طٜــز عــًُٝإ وُــز ايعــزٚإو ٚ ؾنــ١ٝ وُــٛر بــ  َقــطؿ٢. )     .9

ايعًّٛ ايرتبٜٛـ١و   –املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يز٣ َعًُٞ ايتاصٜخ يف األصرٕ. رصاعا   يف ا١ُٝٓ َثار٤٣

 .138-127و ل ل 1و ايعزر: 42األصرٕو جمًز: 
 . ايكاٖض٠و راص ايؿهض ايعضبٞ.ٚايتطثٝل ايكٝاؼ ايٓؿغٞ: ايٓوض١ٜ(. 1998ععز قثز ايض ٔ. ) .10
ٓٗخ ايزصاعــــا  (. رصجــــ١ انــــُو َــــ 2015عــــٝـ بــــٔ ْافــــض املعُــــضٟو ٚبزصٜــــ١ ايقــــاصَٞ. )   .11

      االجتُاقٝــ١ بغــًط١ٓ قُــإ مٛاْــد ايــتعًِ املضاثطــ١ باملٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٚوعــايٝد املعًُــو       

و 41جم١ً رصاعا  اخلًٝخ ٚامظٜض٠ ايعضب١ٝو ايهٜٛ و ايغ١ٓ: يف ازصٜغٗا َٔ ٚج١ٗ ْوضِٖ. 

 .210 – 169و ل ل 156ايعزر: 
ايرتبٝــ١ قًــ٢ املٛا ٓــ١ يف املٓــاٖخ ايزصاعــ١ٝو   َهاْــ١ املٛا ٓــ١ يف ايتعًــِٝ:  (. 2017ؽــثٌ بــزصإ. ) .12

 . اهل١٦ٝ املقض١ٜ ايعا١َ يًهتاب: ايكاٖض٠.عًغ١ً ايزصاعا  ايغٝاع١ٝ ٚاالعرتااٝح١ٝ
(. ا١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ يـز٣  ًثـ١ املضذًـ١ اماَعٝـ١.     2012فابض بٔ قٛض جٝزٚصٟ. ) .13

 .110-77و ل ل 116و ايعزر: 29جمًز: ؽؤٕٚ اجتُاق١ٝو اإلَاصا و 
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 ـو  (. ايتعًِٝ َٔ وجٌ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١: إ ـاص قُـٌ َطـضٚح يًتـزاٍٚ.       2013فثرٞ  ٌٜٛ. ) .14

ْٚوــض٠ اعتؾـــضاؾ١ٝ بؾــإٔ ايتعًـــِٝو َٓوُــ١ األَـــِ املترــز٠ يًرتبٝـــ١ ٚاي كاؾــ١ ٚايعًـــّٛ:      

 ايْٝٛغهٛ.
ــ١     2012قا٥ؾــ١ بٓــ  عــٝـ فــاحل األ ــزٟ. )    .15 ــ٢ املٛا ٓ ــٛقٞ بكنــاٜا ايرتبٝــ١ قً (. َغــت٣ٛ اي

صعاي١ اخلًٝخ ايعضبٞو ايغـعٛر١ٜو  ١ يز٣  ًث١ نًٝا  ايرتب١ٝ باماَعا  ايغعٛر١ٜ. ايعاملٝ

 .  258-201و ل ل: 124و ايعزر: 33ايغ١ٓ 
(. ٚاقــع مماصعــ١  ًثــ١ اماَعــ١ يًُٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ ٚرٚص    2014قُــار وُــز وُــز قطٝــ١. )   .16

و 27ٞو َقـضو ايعـزر:   رصاعا  يف ايتعًـِٝ امـاَع  اماَع١ يف آُٝتٗا: جاَع١ وعٛإ نيٛسجاع. 

 .282-204ل ل 
ريٝــٌ املٛا ٓــ١. اهل٦ٝــ١ ايكثطٝــ١ اإل)ًًٝٝــ١ يًدــزَا  االجتُاقٝــ١   (. 2008نُــاٍ )ٝــد. ) .17

 ٚايت١ُٝٓو ايكاٖض٠: قطاع املٓاٖخ.
ــ١(. 2006وُـــٛر اينـــثع. ) .18 ــاٖخ ايتعًُٝٝـ ــٛ   املٓـ ــا. ايكـــاٖض٠: َهتثـــ١ األ)ًـ : فـــٓاقتٗا ٚاكٛيٗـ

 املقض١ٜ.
   (. اؿعٝــٌ رٚص األْؾــط١ ايطةبٝــ١ بهًٝــا  ايرتبٝــ١ 2008ٓــاْٞ. )َقــطؿ٢ قثــز ااُٝــز ذغــٔ ق .19

رصاع١ ذاي١  اَع١ قٓا٠ ايغٜٛػ. ايرتب١ٝ املعافض٠و َقضو يف ا١ُٝٓ قِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ 

 .133 – 59و ل ل 79و ايعزر: 25ايغ١ٓ: 
   اعــٞ (. اذكــٛم اإلْغــإ يف املكــضصا  ايزصاعــ١ٝ يف ايتعًــِٝ األع 2002َقــطؿ٢ ناَــٌ ايغــٝز. )  .20

 – 242ذٍٛ قناٜا اعًِٝ ْٚؾض ذكٛم اإلْغإو ل ل: يف  : ايضٖإ ق٢ً املعضؾ١ : يف َقضا. 
258  . 

ايرتبٝـ١ قًـ٢ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١:     (. 2014َهتد ايْٝٛغهٛ اإلقًُٝـٞ يًرتبٝـ١ يف ايـزٍٚ ايعضبٝـ١. )     .21

 .2014إ اص اٛجٝٗٞ يًزٍٚ ايعضب١ٝو بوٚ  
. اكزٜضا  َعًُـٞ ايرتبٝـ١ اإلعـة١َٝ ألُٖٝـ١ ايرتبٝـ١      (١َُْٛٝ2016 بٓ  رصٜٚؿ ايظرجايٞ. ) .22

َٔ وجٌ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ٚايقعٛبا  اي  اٛاجِٗٗ يف اعظٜظٖا يـز٣ ايطًثـ١ بغـًط١ٓ قُـإ.     

 .392-363و ل ل 121و ايعزر: 31اجمل١ً ايرتب١ٜٛو ايهٜٛ و اجملًز:
ٝ 2013ْـــٛص٠ عـــعٛر وُـــز ايغـــثٝعٞ. )  .23 ا  ٚايؿـــٝػ بـــٛى (. و ـــض ايـــرباَخ ااٛاصٜـــ١ يف ايؿنـــا٥

ٚايتــٜٛرت قًــ٢ آُٝــ١ قــِٝ اضبٝــ١ املٛا ٓــ١ ايعاملٝــ١ يــز٣  ايثــا  نًٝــ١ ايرتبٝــ١  اَعــ١            

و ل ل 42و ايعــزر: 3جمًــز: ايهٜٛــ . رصاعــا  قضبٝــ١ يف ايرتبٝــ١ ٚقًــِ ايــٓؿػو ايغــعٛر١ٜو   

257-294. 
 ٓــ١ (. رٚص َعًُــٞ املضذًــ١ اي اْٜٛــ١ يف آُٝــ١ قــِٝ املٛا 2018ٜٛعـــ ٜعكــٛب وُــز األ ــز. ) .24

و جاَعــ١ آٍ ايثٝــ :  صعــاي١ َاجغــتو غــو َٓؾــٛص٠  ايعاملٝــ١ يــز٣  ًثــتِٗ يف رٚيــ١ ايهٜٛــ .   

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ.
 

 

 

 

 



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 

 

 

511 

25. Abdi, A. A. Shultz, L. & Pillay, T.. (2015). Decolonizing Global 
Citizenship Education. Sense Publishers, The Netherlands. 

26. An, S.. (2014). Preparing Elementary Teachers as Global 
Citizenship Educators. The Journal of Education, Trustees of  
Boston University, Vol. 194, No. 3, EDUCATION IN A GLOBAL AGE 
(2014),pp. 25-38. 

27. Armstrong, C.. (2006). Global Civil Society and the Question of 
Global Citizenship. Voluntas: International Journal of Voluntary 
and Nonprofit Organizations, Published by: Springer, Vol. 17, No. 
4 (December 2006), pp. 349-357. 

28. Bakhru, T. & Rogers, R.. (2016). Global Citizenship as a Feminist 
Pedagogical Tool. Social Alternatives, Themed Article, Vol. 35 No. 
3, pp. 18-24. 

29. Buchanan, D., Babini, K., Domingo, V.. (2018). Review of the 
Massachusetts History and Social Science Curriculum 
Framework-2018. MCSS Conference, Bridgewater State 
University, March 9, 2018. 

30. BucknerBuckner, E. & Russell, S. G.. (2013). Portraying the 
Global: Cross-national Trends in Textbooks’Portrayal of 
Globalization and Global Citizenship. International Studies 
Quarterly, International Studies Association, Vol. 57, pp. 738–
750. 

31. California State Board of Education. (2016). History social 
sciences framework for California public schools: Kindergarten 
Trough Grade Twelve. Published by the California Department of 
Education Sacramento. 

32. Cerbone, J. T.. (2006). Meeting the national standards for music 
and/or the Massachusetts arts curriculum eramework in 
inclusion music classroom. Unpublished master of music, Faculty 
of the department of music education, university of 
Massachusetts Lowell. 

33. Chater, M.. (2014). The fire next time? A critical discussion of the 
National Curriculum Framework for RE and the policy 
recommendations in the Review of Religious Education in 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

510 

 

 

England. British Journal of Religious Education, Taylor & Francis 
Group, Vol. 36, No. 3, pp. 256–264. 

34. Chunawala, S., et.al.. (2016). Science Education for Diversity - 
India Country Report. A Position Paper,  Indian Academy of 
Sciences (Bangalore), Indian National Science Academy (New 
Delhi), The National Academy of Sciences, India (Allahabad). 

35. Coryell, J. E. Spencer1, Spencer, B. J. & Sehin, O.. (2014). 
Cosmopolitan Adult Education and Global Citizenship: 
Perceptions From a European Itinerant Graduate Professional 
Study Abroad Program. Adult Education Quarterly, SAGE, Vol. 64, 
No. 2, pp. 145–164. 

36. Cox, C.. (2017). Global Citizenship Concepts in Curriculum 
Guidelines of 10 Countries: Comparative Analysis. UNESCO Asia-
Pacific Centre of Education for International Understanding 
(APCEIU), In-Progress Reflections No. 9 on Current and Critical 
Issues in Curriculum, Learning and Assessment. 

37. Davies, M. R.. (2002). Cultural politics and hegemonic 
citizenship within the standards : an analisis of the citizenship 
education standards within the national standards for civics and 
governement, New York's learning  standards for social studies, 
and the New Jersey social studies curriculum framework. 
Unpublished phd ,The Graduate School of Education Rutgers, The 
State University of New Jersey. 

38. Davies, M. R.. (2007). Curriculum for [Dis] Empowerment: 
Uncovering Hegemony within the "New Jersey SocialStudies 
Curriculum Framework". Counterpoints, Peter Lang AG, Vol. 315, 
pp. 53-68. 

39. Directorate for learning and assessement programs. (2012).         
A National Curriculum Framework for All. Government of Malta, 
Available online @: 
https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-
NCF/Pages/default.aspx 

40. Douglas, L.. (2001). Valuing global citizenship. Teaching 
Geography, Geographical Association, Vol. 26, No. 2, pp. 89-90. 

https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Pages/default.aspxhttps:/curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Pages/default.aspx
https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Pages/default.aspxhttps:/curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Pages/default.aspx


 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 

 

 

515 

41. Driscoll, D. P.. (2003). Massachusetts History and Social Science 
Curriculum Framework. The Commonwealth of Massachusetts, 
department of education, Commissioner of Education. 

42. Duty, L. M.. (2010). Changing Teachers’ Conceptualizations of 
Teaching for Citizenship in a Globalized World. Unpublished 
Phd, The Ohio State University. 

43. Eguz, S.. )0201(. Prospective social studies teachers’ perceptions 
of global citizenship education. International Journal of Eurasia 
Social Sciences, IJOESS, Vol. 7, No. 24, pp. 30-49. 

44. Eidoo, S. et. al.. )0200(. “Through the Kaleidoscope”: 
Intersections Between Theoretical Perspectives and Classroom 
Implications in Critical Global Citizenship Education. Canadian 
Journal of education, Canadian Society for the Study of 
Education, Vol. 34, No. 4, pp. 59-85. 

45. Engel, L. C.. (2014). Global citizenship and national (re) 
formations: Analysis of citizenship education reform in Spain. 
Education, Citizenship and Social Justice, SAGE publications, Vol. 
9, No. 3, pp. 239–254. 

46. Enslin, P. & Tjiattas, M.. (2004). Cosmopolitan Justice: Education 
and Global Citizenship. Theoria: A Journal of Social and Political 
Theory, Berghahn Books in association with the Faculty of 
Humanities, Developmentand Social Sciences, University of 
KwaZulu-Natal, South Africa, No. 104, COSMOPOLITAN JUSTICE: 
A SYMPOSIUM (August 2004), pp. 150-168. 

47. Ertl, H.. (2014). An analysis and comparison comparison of the 
common core state standards    for mathematics and the 
Singapore mathematics curriculum framework. Unpublished 
master of science , The University of Wisconsin-Milwaukee. 

48. Fanghanela, J. & Cousin, G.. )0200(. ‘Worldly’ pedagogy: a way 
of conceptualising teaching towards global citizenship. Teaching 
in Higher Education, Taylor & Francis, Vol. 17, No. 1, February 
2012, pp. 39_50. 

49. Fattori, F., et al.. (2015). A proposal for an integrated model of 
prosocial behavior and collective action as the expression of 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

511 

 

 

global citizenship. European Journal of Social Psychology,  John 
Wiley & Sons, Ltd, Vol. 45, pp. 907–917. 

50. Fung, D.. (2017). the Introducing Connected Curriculum 
framework in Connected Curriculum for Higher Education. 
Published by: UCL Press. 

51. Glenn, K.. (1992). MENC Horizons: Toward a National Curriculum 
Framework.  Music Educators Journal, Sage Publications, Vol. 78, 
No. 6, pp. 4-8. 

52. Haigh, M.. (2016). Fostering Global Citizenship – tree planting as 
a connective Practice. Journal of Geography in Higher Education, 
Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group VOL. 40, 
NO. 4, pp. 509–530. 

53. Harris, L. J.. (2013). A Case Study of Connecticut Community 
Colleges Nursing Programs to Describe Gerontological Content 
Inclusion in Associate Degree Registered Nursing Programs 
Using an Educational Curriculum Framework. Unpublished phd, 
College of Education, Nursing and Health Professionals, 
University of Hartford, Connecticut. 

54. Hartung, C.. (2017). Global citizenship incorporated: competing 
responsibilities in the education of global citizens. Discourse: 
studies in the cultural politics of education, Taylor & Francis 
Group, VOL. 38, NO. 1, pp. 16–29. 

55. Hawks, K. W.. (2010). The Effects of Implementing Bloom’s 
Taxonomy and Utilizing the Virginia Standards of  Learning 
Curriculum Framework to Develop Mathematics Lessons for 
Elementary Students. Unpublished phd, The Faculty of the 
School of Education, Liberty University. 

56. Hickman, L. A.. (2004). Pragmatism, postmodernism, and global 
citizenship. Metaphilosophy, Published by: Wiley Vol. 35, No. 
1/2, pp. 65-81. 

57. Javier, R.  Dante, G.  Roberto, p.. (2015). The Constellation of 
Twinned NGOs-Schools: A New Transdemocratic Horizon in the 
Global Citizenship Education proposed by UNESCO for the Post-
2015 Sustainable Development Agenda. Future Human Image, 
ISSN, Vol. 1, No.4. 



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 

 

 

511 

58. Koshmanova, T.. (2009). Global Citizenship education for 
sustainable development of teacher canadidates in the USA. 
Образование Через Всю Жизнь: Непрерывное Образование В 
Интересах Устойчивого Развития, Vol. 7 , pp. 22-48. 

59. Kronfli, M.. (2011). Educating for global citizenship: an 
exploration of two curricular methods. Master of Arts, 
Department of Adult Education and Counselling Psychology, 
Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. 

60. Lee, R. B. et. al.. (2017). Attitude towards technology, social 
media usage and grade-point average as predictors of global 
citizenship identification in Filipino University Students. 
International Journal of Psychology,  International Union of 
Psychological Science ,Vol. 52, No. 3, pp.213–219. 

61. Macfarlane, A. H., et.al. (2008). Indigenous epistemology in a 
national curriculum framework?. Ethnicities, Sage Publications, 
Ltd. Vol. 8, No. 1, pp. 102-127. 

 
62. Marcano, C. L.. (2013). An assessement of the alignment of the 

Puerto Rico’s english curriculum framework and classroom 
teaching practices at the high school level in the Metropolitan 
area. Unpublished phd, School of Education, University of 
Turabo. 

63. Martin, L. A., et al.. (2012). Preparing Students for Global 
Citizenship in the Twenty-First Century: Integrating Social 
Justice through Global Literature. The Social Studies, Vol.  Taylor 
& Francis Group, LLC , 103,  pp.158–164. 

64. Mercer, G. I.. (1996). The Global Citizenship MBA Orientation 
Program: Action Learning at the University of Michigan Business 
School. Journal of Business Ethics, Published by: Springer, Vol. 
15, No. 1, pp. 111-120. 

65. Miller, I. K., et. al.. (2012). Cross-national differences in global 
citizenship: comparison of Bulgaria, India, and the United States. 
Journal of Globalization Studies, Vol. 3, No. 2, November 2012, 
pp. 166–183. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

511 

 

 

66. Misiaszek, C. W.. (2015). Ecopedagogy and Citizenship in the Age 
of Globalisation: connections between environmental and global 
citizenship education to save the planet. European Journal of 
Education, John Wiley & Sons Ltd , Vol. 50, No. 3, pp. 280 – 292. 

67. Myers, J. P.. (2010). 'To benefit the world by whatever means 
possible': adolescents' constructed meanings forglobal 
citizenship. British Educational Research Journal, Wiley on behalf 
of BERA, Vol. 36, No. 3, pp. 483-502. 

68. National Curriculum & Textbook Board. (2012). National 
Curriculum 2012 : English, Classes VI-X. Available on line @: 
http://www.portalnctb.gov.bd/cmp/curriculum/English1440352
774.pdf 

69. Newsome, N. F.. (1997).  Transforming the curriculum: A study 
on the implementation of  Kentucky's curriculum framework. 
Unpublished phd, The Graduate School, University of  Kentucky. 

70. Parekh, B.. (2003). Cosmopolitanism and Global Citizenship. 
Review of International Studies, Cambridge University Press, Vol. 
29, No. 1, pp. 3-17. 

71. Radice, L. M.. (2016). A Multiple Case Study Investigation into 
the Instructional Methodologies utilized by Catholic School 
Religion Teachers to Implement the Doctrinal Elements of 
Curriculum Framework for the Development of  Catechetical 
Materials for Young People of High School Age. Unpublished 
phd, School of Theology and Religious Studies, Catholic 
University of America. 

72. Rajesh, R.. (2002). National Curriculum Framework and Its 
Values: A Parent's Perspective. Economic and Political Weekly, 
Economic and Political Weekly Vol. 37, No. 42, pp. 4273-4277. 

73. Ramsay, J. K.. (1989). The Bilingual/ESOL Curriculum Framework 
of the Denver Public Schools. TESOL Quarterly, Teachers of 
English to Speakers of Other Languages, Inc, Vol. 23, No. 1, pp. 
147-152. 

74. Reysen, S. & Miller, I. K.. (2013). A model of global citizenship: 
Antecedents and outcomes. International Journal of Psychology, 
Routledge Routledge, Vol. 48, No. 5, pp. 858–870. 

http://www.portalnctb.gov.bd/cmp/curriculum/English1440352774.pdf
http://www.portalnctb.gov.bd/cmp/curriculum/English1440352774.pdf


 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 

 

 

511 

75. Sadgopal, A.. (2005). On the Pedagogy of Writing a National 
Curriculum Framework: Some Reflections from anInsider. Social 
Scientist, Social Scientist, Vol. 33, No. 9/10, pp. 23-36. 

76. Schroeder, c. J.. (2013). The U.S. Conference of Catholic Bishops’ 
Doctrinal Elements Of A Curriculum Framework For The 
Development Of Catechetical Materials For Young People Of 
High School Age: Pedagogical And Theological Perspectives of 
Religious Studies Teachers in U.S. Catholic Secondary Schools. 
Unpublished phd, The Faculty of the School of Education, 
Leadership Studies Department, Catholic Educational Leadership 
Program, The University of San Francisco. 

77. Seki, K.. (1999). Global citizenship and cultural identities. 
Hitotsubashi Journal of Social Studies, Hitotsubashi University, 
Vol. 31, No. 2 (December 1999), pp. 85-95. 

78. Sherman, P.. (2016). Preparing social workers for global gaze: 
locating global citizenship within social work curricula. Social 
Work Education, Taylor & Francis Group, Vol . 35, No . 6, pp. 
632–642. 

79. Sklad, M. et. al.. ‘Going Glocal’: a qualitative and quantitative 
analysis of global citizenship education at a Dutch liberal arts and 
sciences college.  High Educ (2016), Cross Mark, Springer, Vol.72, 
pp.323–340. 

80. Stern, S. M.. (1998). Improving History Education for All 
Students: The Massachusetts History and SocialScience 
Curriculum Framework. The Journal of Education, Challenges and 
Resources, Vol. 180, No. 1, pp. 1-13.  

81. Thanosawan, P. & Laws, K.. (2013). Global citizenship: differing 
perceptions within two Thai higher education institutions. 
Journal of Higher Education Policy and Management, Routledge, 
Taylor Francis group,Vol. 35, No. 3, pp. 293–304. 

82. Tormey, R. & Gleeson, J.. (2012). The gendering of global 
citizenship: findings from a large-scale quantitative study on 
global citizenship education experiences. Gender and 
Education, Taylor & Francis, Vol. 24, No. 6, pp. 627–645. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

511 

 

 

83. Torres, C. A.. (2015). Global Citizenship and Global Universities. 
The Age of Global Interdependence and Cosmopolitanism. 
European Journal of  Education, John Wiley & Sons Ltd , Vol. 50, 
No. 3, pp. 262 – 279. 

84. UNESCO. (2015). Final report: Second UNESCO Forum on Global 
Citizenship Education: Building Peaceful and Sustainable 
Societies.  UNESCO Paris, 28-30 January 2015, United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, In support of 
UNESCO’s 72th, Anniversary Celebrations. 

85. Watson, K. L.. (2000). The InfoTective: The Evaluation of an On-
line Curriculum Framework: A Case Study. Unpublished phd, The 
Faculty of the Curry School of Education, University of Virginia. 

86. Weatherly, D.. (2004). Global citizenship and the American high 
school curriculum. Teaching Geography, Geographical 
Association, Vol. 29, No. 2, pp. 57-59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 

 

 

511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

518 

 

 

 (1ًَرل )

ٌّ َٔ: وٖزاف  وCivic citizenship education ايتكًٝز١ٜايرتب١ٝ ق٢ً املٛا ١ٓ  ن
 Global citizenship education املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ايرتب١ٝ ق٢ًٚ 

 اصب١ٜ ايْٝٛغهٛا 

 GCEDوٖزاف املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  CCEوٖزاف املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

   ِ ــ ــِ ااهـ ــ١ ْوـ ــ ;َٓاقؾـ ًٝـ ــ واوً ًٝـ ــ١  واٚقامل ٚاملكاصْـ

 بٝٓٗا.
 

    َٓاقؾ١ نٝــ اتؿاقـٌ ٖٝانـٌ اا ِ ٚايكـٛاْو   وهـ

ــ١ ــ١  وايعاملٝــ ــ١ ايٛ ٓٝــ ــ    وٚاحملًٝــ ــاف َعــ ٚانتؾــ

 املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ.

  و َٚعضؾتٗاٚايعامل١ٝ واحمل١ًٝ :صفز املؾهة.   و ٚاإلقًُٝٝـ١  واحملًٝـ١  :اكِٝٝ األعثاب ٚصا٤ املؾهة

 ٚايرتاب  بٝٓٗا. وٚايعامل١ٝ

 ٚايكَٛٞ. وايٛ   ٜٔ:ايرتنٝظ ق٢ً االْتُا٤  ٜٛ١ ايشاا١ٝ ايكا١ُ٥ ق٢ً االْتُـا٤ا   ايتُٝٝظ بو اهل

احملًٝــــ١و ٚغــــضؼ ايؾــــعٛص باالْتُــــا٤ يإلْغــــا١ْٝ     

 املؾرتن١.

 ٜ٘ٝٚؿعًٛٙ وارب ايتةَٝش قُا دند وٕ ٜؿهضٚا ؾ.  ايِؿَهـــِضوٚايتٓـــٛع بـــو ايٓـــاؼ يف  واذـــرتاّ االخـــتةف 

   .ٚاملعتكزا 

 ٚايــٛال٤ يًغــٝام  واالْتُــا٤ :ظ قًــ٢ َؿٗــَٛٞٝــايرتن

 احملًٞ.

  ٚايتنأَ َع اإلْغا١ْٝ قا١َع. وـغضؼ ايتعا 

  ٚاملٓوُـا    وايرتنٝظ ق٢ً جٗٛر ااهَٛا  احملًٝـ١

ٚاكـــزِٜ  واملزْٝـــ١و يف َٛاجٗـــ١ املؾـــهة  ايكا٥ُـــ١   

 اخلزَا .

 ٚاإلجـضا٤ا  املتدـش٠ قًـ٢ ايقـعٝز      وايٛقٞ بايتزابو

 .زٚي١ٝايٚ و١ًٝاحمل :ؾهة اململٛاج١ٗ  ;ايعاملٞ

   بايغـــٝاقا  ايتأنٝــز قًـــ٢ قـــِٝ وخةقٝـــ١ َتعًكـــ١

وٚ  ووٚ املزصعــــ١  واحملًٝــــ١ املثاؽــــض٠ راخــــٌ األعــــض٠   

 .وٚ ايٛ ٔ واجملتُع احملًٞ

  ــا١ْٝ قًٝــــا نايعزايــــ١و  ;ايتأنٝــــز قًــــ٢ قــــِٝ إْغــ

ٚايغةّو ٚايزيكضا ١ٝو ٚقثٍٛ ايتٓـٛعو ٚايتغـاَحو   

 وٚاألرٜـــإ وٚاالْتُـــا٤ اإلْغـــاْٞو ٚذـــٛاص اانـــاصا 

ــا١ْٝ   ــ١ اإلْغـــــ ــا و ٚايهضاَـــــ ٚايتُٓٝـــــــ١  وٚاي كاؾـــــ

 .غتزا١َامل

   ًٞاالٖتُاّ ٚايٛقٞ بايكناٜا املتعًك١ بايؾإٔ ايـزاخ

  إٚق١ً اإلْتاد ... وٚايثطاي١ ونايظٜار٠ ايغها١ْٝ

    ــ١ ــاٜا ايزٚيٝــــ ــٛقٞ بايكنــــ ــاّ ٚايــــ ــظ االٖتُــــ  ;ذؿــــ

ــا و  ) ــضو ٚاجملاقـــ ــض٠و ٚايؿكـــ ــض١ٜو ٚاهلحـــ نايعٓقـــ

ــُاٍ     ــاٚا٠ بــــو ايؾــ ــزّ املغــ ــ١و قــ ــضٚب األًٖٝــ ٚااــ

 ونايتقـرض ) ;ملٝـ١ و َٚؾهة  ايث١٦ٝ ايعا(ٚامٓٛب

 ٙ ٚاالذتثــــاؼ ااــــضاصٟو   وٚايتًــــٛث وْٚكــــك املٝــــا

 (. إٚايتٓٛع ايثٝٛيٛجٞ .... 

 وااجتُاقًٝ ; زر وؽهاٍ َؾاصن١ َكثٛي١ 

ًٝ  جمُٛق١و ٚٚؾل املعاٜو احمل١ًٝ ;اٚوخةق

ّٜٚٛ  واألْؾط١ املضاثط١ آاعثا  نّٝٛ ايٝتِٝ

َٚغاقز٠ ايؿكضا٤ باملعْٛا و ٚايتطٛع يف  واملعام

ٚي١ٝ ؤاملغاالمطةع بؾضٚقا  ب١ٝ٦ٝ فػو٠و َٚ

االجتُاق١ٝ إطا٤ األعض٠ ٚاملزصع١ ٚاجملتُع احملًٞ 

  . إ... 

 اطٜٛض ٚاؿعٌٝ َٗاصا  املؾاصن١ ايؿعاي١; ًٝ  واوً

ًٝ ا )ايتطٛعو االذتحاد ايغًُٞو ايتقٜٛ  يف ٚقامل

االْتدابا و اهٜٛٔ ايضوٟ ٚايتعثو قٓ٘و ايتؿاٚض 

٤ٛ يًكنا٤ ٚايترهِٝ ايزٚيٞو قٓز املٓاطقا و ايًح

 . (إٚي١ٝ جتاٙ ايثؾض ٚايعامل ... ؤاملغ

Cox, C.. (2017). Global Citizenship Concepts in Curriculum Guidelines of 10 Countries: Comparative 
Analysis. UNESCO & Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU). 
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 (2ًَرل )

راخٌ  GCEDو ٚاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ CCEقا١ُ٥ املعاصف ٚايكِٝ ٚاملٗاصا  يًُٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ 

 ا صب١ٜ ايْٝٛغهٛا  ايٓقٛل ايتع١ًُٝٝ

 اٍــاجمل
 GCEDاملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ  CCE املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜ

 املربصا  -
اعضٜـ  -

 املقطًح

  وٚاقتقــار١ٜ واجتُاقٝــ١ :اكــزِٜ َــربصا 

ٚوخةقٝـــــــ١ ملٛمـــــــٛع  وٚ كاؾٝـــــــ١ وعـــــــ١ٝٚعٝا

 املٛا ١ٓ()
 ٚاعضٜـ َعٓاٖا. واملٛا ١ٓ: اٛفٝؿٗا 

  ــ١ :اكــــزِٜ َــــربصا ــار١ٜ واجتُاقٝــ ــ١ٝ وٚاقتقــ  وٚعٝاعــ

 .املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ(ٚوخةق١ٝ ملٛمٛع ) وٚ كاؾ١ٝ
 ٚاعضٜـ َعٓاٖا. واملٛا ١ٓ ايعامل١ٝ: اٛفٝؿٗا 

ؾ٦ا  اجملاٍ 

 املعضيف

   ٍٛايزٚيــ١ نــٌ َــا ٜتعًــل َــٔ َعًَٛــا  ذــ

ايٛ ١ٝٓ نايٓواّ ايغٝاعٞ ْٚوـاّ ااهـِو   

اخلقـا٥ك ايغــها١ْٝ ٚامػضاؾٝـ١ يًزٚيــ١و   

  . إَؾهة  ايث١٦ٝ ايزاخ١ًٝ .... 
    ــٛ ٔو ــٌ ايــ ــٛا ٔ راخــ ــا  املــ ــٛم ٚٚاجثــ ذكــ

ايزعـتٛص ٚايكـإْٛ احملًـٞو االقتقـار احملًـٞ      

 . إَٚٛاصرٙ...
 ... إااصٜخ ايزٚي١ ٚاطٛصٖا . 
 قٔ األَانٔ  َعًَٛا  جػضاؾ١ٝ ٚااصرن١ٝ

  .ٚايؾعٛب

 وْو١ُ اإلراص٠ ٚاملؤعغا  ٚايعًُٝا  ايزٚي١ٝ:( 1)

 ٚغوٖا َٔ األْو١ُ  و٦ٖٝٚااٗا وَٓو١ُ األَِ املترز٠

 ٚاؿاقٌ ايزٚي١ ايٛ ١ٝٓ َعٗا. وايعامل١ٝ

     َؤعغا  قرب ٚ ١ٝٓ )ؽضنا  ٚبٓـٛى قـرب ٚ ٓٝـ١و

  . (إَٓوُا  و١ًٖٝ قامل١ٝ ... 

  ًٍٜٚاالقتُار املتثارٍ بو ايز   .ااقتقار

  ... (إايعةقا  ايزٚي١ٝ )عٝاع١ٝو  كاؾ١ٝ . 

 ٚذكٛم إْغا١ْٝ: و( قٛاْو2)

     ــا ــٌو املـــضو٠و ٚسٟٚ االذتٝاجـ ــإو ايطؿـ ذكـــٛم: اإلْغـ

 . إاخلاف١ .. 

  ٚايعٗٛر ايزٚي١ٝ واالاؿاقٝا. 

 ٞايكإْٛ ايزٚي.  

 ( قناٜا قامل١ٝ:3)

  وٚ قــزّ املغــاٚا٠ بــو   وايعزايــ١ االجتُاقٝــ١  -ايعٛملــ١ 

ايتُٓٝـ١   -ايؿكض ايعاملٞ  -ايؾُاٍ ٚامٓٛب  -ايؾعٛب 

ــإ   -املغـــتزا١َ  ــاصا  ٚاي كاؾـــا  ٚاألرٜـ  -ذـــٛاص اانـ

 -اإلصٖاب  -اًٛث ايث١٦ٝ  -ايتػو املٓاخٞ  -ْكك املٝاٙ 

 -اجملاقــا   -ايتٓــٛع ايثٝٛيــٛجٞ  -األٚب٦ــ١ ٚاألَــضاض 

ذـــل اكضٜـــض املقـــو  -ااـــضٚب األًٖٝـــ١   -ايةجـــ٦و 

 . إعٛب ... يًزٍٚ ٚايؾ

 ( نياسد ٚوَ ١ً ملٛا ٓو قاملٝو:4)

    ــو ــٝو احملرتؾـ ــض٠ ٚايضٜامـ ــٛ ايهـ ــٝا  -القثـ ايؾدقـ

وفراب املٗـاصا   -ايعا١َ املؤ ض٠ ق٢ً ايقعٝز ايزٚيٞ 

ؽدقـٝا  هلـا َهاْـا      –امل١ٝٓٗ سٚٚ ايغُع١ ايعاملٝـ١  

 . إرٚي١ٝ ٚصع١ قامل١ٝ ... 

ؾ٦ا  املٛاقـ 

-االجتُاق١ٝ

 ايٛجزا١ْٝ

 ــ  –ظاط باهلٜٛـــــ١ ايٛ ٓٝـــــ١ ٚايكَٛٝـــــ١االقتـــ
االْتُـــــــا٤ األعـــــــضٟ ٚايعـــــــا٥ًٞ ٚايـــــــٛ   

ٚي١ٝ االجتُاق١ٝ ؤاملغ –ايٛال٤ –ٚاإلقًُٝٞ 

–قُٝــ١ ايتحــاْػ اي كــايف    –جتــاٙ ايــٛ ٔ  
املؾـــرتى  -ايتنـــأَ َـــع اإل ـــاص اإلقًُٝـــٞ 

  ِ ..... ايــزٜ  ٚايًػــٟٛ ٚايتــاصرنٞ َــع اإلقًــٝ

  إ .
    ٛــ ــايرتاث ايـ ــظاط بـ ــاه  واالقتـ ــ٢ ٚااؿـ قًـ

 َٛاصر ايزٚي١.

 اهل١ٜٛ ٚاالْتُا٤: (4)
 ي١ًٜٛٗ. ٜٔممٝظ واإلْغا١ْٝ ٚاأل١َ نُضجع 
 ٚايعامل١ٝ وٚاإلق١ًُٝٝ واهلٜٛا  املزجم١ احمل١ًٝ. 
 قثٍٛ ايتٓٛع ٚاالختةف بو ايؾعٛب: (5)
  ايتعا ـ ٚاالذرتاّ بو اي كاؾا. 
 ْثش ايتُٝٝظ ٚايعٓقض١ٜ. 
 ٘اذرتاّ ايرتاث اإلْغاْٞ ق٢ً آٛق. 
 ٚذض١ٜ مماصع١ ايؾعا٥ض. وتكزذض١ٜ املع 
   ٕ ــٛ ــعٛب )يف ايؿٓـ ــو ايؾـ ــايف بـ ــٌ اي كـ  وٚارراب وايتؿاقـ

 .ٚرٚص ايرتع١ يف سيو(
 قِٝ إْغا١ْٝ َٔ وجٌ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ: (6)
  ٚي١ٝ اإلْغــا١ْٝ ؤاملغــ –ايتعــإٚ ايــزٚيٞ  -ايتغــاَح-

 -ايزيكضا ٝـ١   -ايغةّ ايعـاملٞ   -ايتنأَ اإلْغاْٞ 

  ٍ االذـــرتاّ  -ااــٛاص    -عٛب ٚايؾــ  وايعزايــ١ بــو ايـــزٚ

 - اٜـــــ١ ايث٦ٝـــــ١  -ايتُٓٝـــــ١ املغـــــتزا١َ  -املتثـــــارٍ 

 . إايهضا١َ اإلْغا١ْٝ .... 
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اجملاٍ  ؾ٦ا 

 ايغًٛنٞ

     ْٞاالخنـــضاط يف وْؾـــط١ اجملتُـــع املـــز

ــاصن١ يف    ــٞو املؾـــــ ــٞ وٚ اإلقًُٝـــــ احملًـــــ

وٚ  ايؿعايٝــــــــــا  ايتُٜٓٛــــــــــ١ احملًٝــــــــــ١ 

اإلقًُٝٝـــــــ١و االْػُـــــــاؼ يف َٓاقؾـــــــ١   

جتُاقٝـــــــــ١ ٚاي كاؾٝـــــــــ١ ايكنـــــــــاٜا اال

ــ١  ــ١ٝ احملًٝـ ــا    وٚايغٝاعـ ــع املعًَٛـ ٚعـ

 ذٛهلا.

 .ٞاالخنضاط يف وْؾط١ اجملتُع املزْٞ ايعامل 
 .املؾاصن١ يف وْؾط١ ا١ُٜٛٓ قامل١ٝ 
  واالجتُاقٝـــــ١ :االٖتُـــــاّ بايٓكـــــاـ ذـــــٍٛ ايكنـــــاٜا 

 ٚايغٝاع١ٝ سا  االَتزار ايعاملٞ.  وٚاي كاؾ١ٝ
 ٗاّ اإلْغا١ْٝ. ايتعإٚ َع املٓوُا  ايزٚي١ٝ سا  امل 

Cox, C.. (2017). Global Citizenship Concepts in Curriculum Guidelines of 10 Countries: Comparative 
Analysis. UNESCO & Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU). 
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 قظٜظٟ اخلثو 

 

 

                         جتـــضٟ ايثاذ ـــ١  ـــو ٜـــزٚص ذـــٍٛ ٚمـــع إ ـــاص يتنـــُو َؿَٗٛـــا  املٛا ٓـــ١ ايعاملٝـــ١    

ــ١ اإلقزارٜــ١و ٚاالعــتثا١ْ املٛجــٛر٠ بــو ٜــزٟ عــٝاراهِ        يف َكــضصا  ايزصا عــا  االجتُاقٝــ١ باملضذً

ــ١      اٗــزف إىل اعــضف صوٜهــِ ذــٍٛ    ــ١ اكــضصا  ايزصاعــا  االجتُاقٝ ــ١ ايعاملٝ ــّٛ املٛا ٓ ٚاقــع َؿٗ

ٚاتــأيـ االعــتثا١ْ َــٔ عــت١ وعــ١ً٦ َؿتٛذــ١ اتطًــد َــٔ     باملضذًــ١ اإلقزارٜــ١و ٚؾــضل رجمٗــاو   

ٌّ َٓٗا.ذنضااهِ إبزا٤ ايضوٟ بايتؿق  ٌٝ ذٍٛ ن

 
يػـضض  وألَع ايعًِ وٕ عٝع املعًَٛا  اي  عٛف اغؿض قٓٗا االعـتثا١ْ يـٔ اغـتدزّ    

 ايثرو ايعًُٞ .

                                   

 ؽهًضا اغٔ اعاْٚهِ                                                                 

 ايثاذ ١                                                                                                                   
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 َا ْوضاوو ٚاكُٝٝو ملؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ؟ .1
.........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .......... .......... 
    

١ ايعامل١ٝ يف َكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١ اإلقزارٜـ١      َا ٚاقع رَخ َؿّٗٛ املٛا ٓ .2

 بقٛصاٗا اااي١ٝ؟
.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

  

ٌ رَخ َؿّٗٛ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ اكضصا  ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟ .3  َا َغتكث

..........................................................................................................................................................ايؿضل:

...................................................................................................................................................... 

  

 .............املعٛقا : .......................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

. َا اؿنـٝةاو بؾـإٔ رَـخ َؿٗـّٛ املٛا ٓـ١ ايعاملٝـ١ اكـضصا  ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١ باملضذًـ١           4

 اإلقزار١ٜ )َكضص َغتكٌو وّ رَخ املؿّٗٛ بو  ٓاٜا املكضصا  ايكا١ُ٥(؟
 ............................................................................................................................َكضص َغتكٌ:

.........................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................َربصا  ٖشا ايتؿنٌٝ:.

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................ايزَخ بو  ٓاٜا املكضصا  ايكا١ُ٥:

.........................................................................................................................................................................  

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربصا  ٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا 

........................................................................................................................................................ايتؿنٌٝ:

. ٌٖ اعترب ايغٝاقو: 5  ................................................................................................................................

 ايتعًُٝٞو ٚاجملتُعٞ يف َقض قابًو يًتحاٚب َع املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ وّ َكاَٚو ي٘؟ ٚملاسا؟

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................اؿغو سيو:

.........................................................................................................................................................................  

قاَ  ايثاذ ١ بترًٌٝ عٝع نتد ايزصاعا  االجتُاق١ٝ باملضذ١ً اإلقزار١ٜو ٚنشيو بعض . 6

ايٛ ا٥ل املضاثط١ بٗاو ٚٚجز  وٕ ايٛطٕ ايٓغيب ألٖزافو ٚقِٝ املٛا ١ٓ ايعامل١ٝ ٜكٌ ن ًوا بؾهٌ 

 الؾ  يًٓوض قٔ وٖزاف املٛا ١ٓ ايتكًٝز١ٜو ٚقُٝٗا.

١و ٚقُٝٗـا يف نتـدو ٚٚ ـا٥ل ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١      َا اؿغونِ ينعـ وٖزاف املٛا ١ٓ ايعاملٝ

 باملضذ١ً اإلقزار١ٜ؟

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 2019      يغ١ٓ      (  األٍٚ)ايعزر     ٚايعؾضٕٚ ايتاععاجملًز                                                  ايرتب١ٝ ـ جاَع١ اإلعهٓزص١ٜ    جم١ً ن١ًٝ 
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 املغ٢ُ ايٛهٝؿٞ اخلـثو

ــتاس  .ايزنتٛص/ و ز ؽًيب األعتاس ــاٖخ ٚ ضوعـ ــِ املٓـ ــبكغـ ــ١ ا٥ـ ــزصٜػ بهًٝـ ل ايتـ

 .ايرتب١ٝ جاَع١ قو مشػ

باذو باملضنظ ايكَٛٞ يًثرٛث ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ  .وَاْٞ قثز ايعظٜظ ايزنتٛص /

 ا.اُؽعث١ اطٜٛض املٓاٖخ

ــزص .ايزنتٛص/ ذٓإ قثز ايغةّ قُض ــبكغــِ املٓــاٖخ ٚ ض ؼ َ ل ايتــزصٜػ بهًٝــ١  ا٥

 .ايرتب١ٝ جاَع١ قو مشػ

ــاٖخ ٚ ض  .األعتاس ايزنتٛص/ جٝٗإ نُاٍ وُز ــوعــتاس املٓ ــزصٜػ َٚــزٜض املضنــظ  ا٥ ل ايت

 .ايكَٛٞ يًثرٛث ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ

ــتاس  .ايزنتٛص/ قًٞ امٌُاألعتاس  ــاٖخ ٚ ضوعـ ــِ املٓـ ــبكغـ ــ١ ا٥ـ ــزصٜػ بهًٝـ ل ايتـ

 .مشػايرتب١ٝ جاَع١ قو 

ٚطٜـــض ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ األعـــثل اقـــضو ٚوعـــتاس  .األعتاس ايزنتٛص / ود وُٛر ناٌَ ايضاؾعٞ

 .ل ايتزصٜػ  اَع١ قو مشػا٥املٓاٖخ ٚ ض

ّ اإلراص٠ ايعا١َ يًتعًِٝ ايعاّ ٚايتٛجٝٗا   األعتاس/ وُز َقطؿ٢ وُز امٝظاٟٚ.  َزٜض قا

 ايؿ١ٝٓ اراؾو١ اإلعهٓزص١ٜ.

ــتاس  .ٛص/ ذنٝٞ قط١ٝ عًُٝإايزنتاألعتاس  ــاٖخ ٚ ضوعـ ــِ املٓـ ــبكغـ ــ١ ا٥ـ ــزصٜػ بهًٝـ ل ايتـ

 .ايرتب١ٝ جاَع١ قو مشػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


ًٜا   .مت اضاٝد وصا٤ ايغار٠ اخلربا٤و َٚؤيؿٞ ايهتد و ز



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

581 

 

 

 
ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: هـٛاٖض  ثٝعٝـ١ ٚذنـاص٠      (. 2017/2018قًٞ و ز امُـٌ ٚآخـضٕٚ. )  

. ايقــ األٍٚ اإلقــزارٟ )ايؿقـٌ ايزصاعـٞ األٍٚ(و ٚطاص٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًـِٝ ٚايتعًــِٝ     َقـض١ٜ 

 ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.

ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: هـٛاٖض  ثٝعٝـ١ ٚذنـاص٠      (. 2017/2018قًٞ و ز امُـٌ ٚآخـضٕٚ. )  

ارٟ )ايؿقـٌ ايزصاعـٞ اي ـاْٞ(و ٚطاص٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ٚايتعًـِٝ       . ايقـ األٍٚ اإلقزَقض١ٜ

 ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.

ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: ٚ ٓٓـا ايعضبـٞ: هـٛاٖض      (. 2017/2018ذن٢ٝ قط١ٝ عًُٝإ ٚآخـضٕٚ. ) 

. ايقـ اي اْٞ اإلقزارٟ )ايؿقٌ ايزصاعٞ األٍٚ(و ٚطاص٠ ايرتب١ٝ جػضاؾ١ٝ ٚذناص٠ إعة١َٝ

 يتعًِٝ ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.ٚايتعًِٝ ٚا

ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: ٚ ٓٓـا ايعضبـٞ: هـٛاٖض      (. 2017/2018ذن٢ٝ قط١ٝ عًُٝإ ٚآخـضٕٚ. ) 

. ايقـ اي اْٞ اإلقزارٟ )ايؿقٌ ايزصاعٞ اي اْٞ(و ٚطاص٠ ايرتب١ٝ جػضاؾ١ٝ ٚذناص٠ إعة١َٝ

 ٚايتعًِٝ ٚايتعًِٝ ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.

   ٚ ٚ ـــ  ذٝـــااٞ: ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١:    (. 2017/2018ٕ. )وُـــز فـــربٟ وغـــٛب ٚآخـــض

ايقـــ اي ايــو اإلقـزارٟ )ايؿقــٌ ايزصاعــٞ األٍٚ(و   جػضاؾٝـ١ ايعــامل ٚاــاصٜخ َقـض ااــزٜو.  

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتعًِٝ ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.

ٚ ـــ  ذٝـــااٞ: ايزصاعـــا  االجتُاقٝـــ١:    (. 2017/2018وُـــز فـــربٟ وغـــٛب ٚآخـــضٕٚ. )   

ايقــ اي ايـو اإلقـزارٟ )ايؿقـٌ ايزصاعـٞ اي ـاْٞ(و        اؾ١ٝ ايعامل ٚاـاصٜخ َقـض ااـزٜو.   جػض

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتعًِٝ ايؿ : قطاع ايهتدو َقض.

 
ٚطاص٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝو قطــاع ايتعًــِٝ ايعــاّو َهتــد آُٝــ١ َــار٠ ايزصاعــا  االجتُاقٝــ١:        

 .ا2017/2018جتُاق١ٝ يف املضذ١ً اإلقزار١ٜ يًعاّ ايزصاعٞ وٖزاف َٓٗخ ايزصاعا  االا

اٚ ٝكـــ١ َـــٓٗخ ٚطاص٠ ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝو َضنـــظ اطـــٜٛض املٓـــاٖخ ٚاملـــٛار ايتعًُٝٝـــ١:  

و َتـــــــــاح قًـــــــــ٢: ا2018ايزصاعـــــــــا  االجتُاقٝـــــــــ١ ملضذًـــــــــ١ ايتعًـــــــــِٝ األعاعـــــــــٞ 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/socail_quality1.pdf   
ريٝـٌ املعًـِو ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: هـٛاٖض  ثٝعٝـ١       ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝو قطاع ايهتـد: ا 

 .2008/2009او ايقـ األٍٚ اإلقزارٟو ٚذناص٠ َقض١ٜ

ايعـامل   ريٝـٌ املعًـِو ايزصاعـا  االجتُاقٝـ١: جػضاؾٝـ١     ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝو قطاع ايهتـد: ا 

 او ايقـ اي ايو اإلقزارٟو ب.  .ٚااصٜخ َقض اازٜو

 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/socail_quality1.pdf
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/socail_quality1.pdf

