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 :ةمدقم
 هتلاسرو ، ميلعتلا زيمتو ةدوج يف قوثوم يميلقإ عجرمك ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم ةيؤر نم اًقالطنا  

 تاقالعو ،ةركتبم سيياقمو ريياعمو مظن لالخ نم ؛يداير ريثأت ةعانصو ،ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا زيمتو ةدوجب ءاقترالل ةيعادبإ تامدخ ميدقتب
 زيمتلاو ةدوجلا اياضقب ةينعملا ةدوجلا ةيلاع ثوحبلا دادعإو معدو ،ةيميلعتلا تاسرامملا لضفأو ةفرعملا رشنل ةمادتسم ةيلودو ةيميلقإ

 م2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا تارشؤمو تافدهتسم معدل ةباجتسالا بناجب ةيبرعلا لودلا تاجايتحا ةيبلتل ميلعتلا يف
 .زكرملا نم فارشإب )ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا( ناونعب ةسارد دادعإ مت ،ةيبرعلا لودلا يف اهقيقحت لبسو

 ىلع نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا عقاو ليلحت تلوانتو ،ةينطولا ريراقتلاو اهتاقحلمو ةساردلا ةيميهافملا ةقرولا هذه صخلت 
 براجتلا ءوض يف ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا تاسرامم يف تاوجفلا ديدحت فدهب ،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا
  .ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعال يداشرتسا راطإ ىلإ لصوتلل ،ةيملاعلا

 ىوتسم ىلع نيملعملا دادعإ جمارب نأ ىلإ تراشأ يتلا ةثيدحلا ريراقتلا هتدروأ امل ةباجتسا ةساردلا هذه ىلإ ةجاحلا ترهظ دقل  
 Cochran-Smith, 2001; European( اهتايوتسم فالتخا ىلع ةيميلعتلا تاسسؤملا مظعم يف تايدحتلاو اياضقلا نم ديدعلا هجاوت ملاعلا

Union, 2007; OECD, 2014(، يف ةيمانلا لودلا نم ديدعلا اههجاوت يتلا تايدحتلا نم عاونأ ةثالث كانه نأ ىلإ ةثيدحلا ثاحبألا ريشت ثيح 
 بيردت ةدوج يندت ،اًيناثو ؛يساردلا فصلا تاراهمو ،ةيوبرتلا ةفرعملاو ،يصصختلا يفرعملا ىوتحملا يف فعض ،ًالوأ :نيملعملا ريوطت معد
 نم نيملعملل رمتسملا معدلا صقن ،اًثلاثو ؛دامتعالاو تاداهشلا رادصإ تاءارجإو ريياعملا ةيافك مدعو ،اهئانثا يفو ةمدخلا لبق نيملعملا

 تزربأ دقف ،ةهباشم جئاتن ىلإ ةيبرعلا لودلا يف ثوحبلا جئاتن تلصوت امك .(GPE, 2019, p10) ةيميلعتلا قطانملاو سرادملا يريدم بناج
 يبرعلا دصرملا( كيك اهيف يناديملا بيردتلا نوكمو ،ةيديلقت اهنأب فصتت نيملعملا دادعإ جمارب نأ :اهنم ،نيملعملا دادعإ هجاوت ةريبك تايدحت
 يف صقن كانه كلذك ،)2009 ،ناعنك( يميداكألاو ،يفاقثلاو ،ينهملا دادعإلا فعض هنع جتن امم ،)2013 ،وكسنويلاو ،2014 ،ةيبرتلل
 ,UNDP-RBAD( ةفيعض ةدوجلا زيزعتو نامض ةمظنأ نأ كلذك نَّيبتو ،ةيديلقت ةعيبط وذ سيردتلا نأو ،)2016 ،يديغدلاو ناوضر( تازيهجتلا

  .)2009 ،هيركس( نيملعملا دادعإ ةيلمع هِّجوتو ةيوبرتلا تارايخلا ددحت ةحضاو ةيؤر بايغ وه مهألا لب ،)2006
 ،ةيثحب ةلئسأ ةثالث يف تسكعنا ،داعبأ ةثالث يف اهديدحتو ةلكشملا ليلحت ةنهارلا ةساردلا ةلكشمل ةيثحبلا ةجلاعملا تبلطت دقل 

 :يه ،اهتيجهنمو ةساردلا ريس ملاعم تددح
 ؟نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا يف ىلضفلا ةيملاعلا براجتلا ام .1
  ؟ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا عقاو ام .2
 ؟ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض ةمظنأ ميمصتل حرتقملا راطإلا ام .3

 
 ،ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ةيبرتلا تايلك يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا عقاو ىلع فرعتلا يف ةساردلا هذه فده ددحتو

 مث نمو ،ةيملاعلا براجتلاو ةيلاحلا تاسرامملا ءوض يف تاسسؤملا كلت ىدل دامتعالاو ةدوجلا تاسراممو موهفم يف تاوجفلا ديدحتو
 تاسرامملاو براجتلا لضفأ قفو اهجمارب دامتعاو نيملعملا دادعإ تاسايس زيزعتل ةيبرعلا ةيبرتلا تايلك هنم ديفتست يداشرتسا راطإ عضو
  .ةيملاعلا

 :ىلإ ىعست اهنأ يف ةساردلا هذه ةيمهأ زربتو
 هنأش نم يذلا ،نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض لاجم يف ةرصاعملا تاروطتلاو تاهاجتالا ىلع ءوضلا ءاقلإ .1

 يف مهسي امب ،ةرصاعملا تاروطتلا ةبكاومو تايدحتلا ةجلاعم ىلع ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ تاسسؤم ةدعاسم
 .هديوجتو ماعلا ميلعتلا تاجرخم ريوطت ىلإ يضفي فوس كلذ نأ ضارتف ىلع نيملعملا دادعإ جمارب تاجرخم طبض

 دامتعالا تاهج دعاسي دق يذلا رمألا ،ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةمظنأ يف روصقلا هجوأ ديدحت .2
 .نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةدوج نامض ةموظنم ميمصت ةداعإ لالخ نم اهتجلاعم يف ةدوجلا نامضو يميداكألا

 لودلا يف دامتعالا تاهج ولوئسم هنم ديفتسي نأ لمؤي ،نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةمظنأ ميمصتل اًحرتقم اًراطإ ميدقت .3
 .نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةمظنأ ميمصت ةداعإ يف ةيبرعلا

 ةيمهأ ىلإ برعلا نيثحابلا راظنأ تفلت نأ نكمي - ةثيدحلا ةيملاعلا براجتلا ىلعو ،ليلدلا ىلع ةينبم - ةيملع جئاتن ىلإ لصوتلا .4
 ىلإ هلوصوو هريوطت يف ةمهاسملل نهارلا عضولا نع فشكلاو هتساردو نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض لاجم
 .ةيملاعلا

 ةيبتكم ةسارد ذيفنت مت ،ىلوألا يف :نيتلحرم يف هقيبطت مت يذلا ،نراقملا يليلحتلا يفصولا جهنملا ةساردلا تمدختسا دقو
 ،ارتلجنإو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تلمش ملاعلا لود نم ددع يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاب ةلصلا تاذ ريراقتلاو تاساردلل
 جماربو تاسسؤم دامتعاو ةدوج نامض رطأ نم اًددع ليلحت مت كلذك .ليزاربلاو ،دنهلاو ،)ادنك يف( ويراتنوأو ،ايلارتسأو ،ادنلنفو ،ةروفاغنسو
 ةيبرعلا لودلا نم ددع يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا عقاو فصول ،ةيناديم ةسارد ءارجإ مت ،ةيناثلا ةلحرملا يفو .ملاعلا لوح يلاعلا ميلعتلا

 ةكلمملاو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةينانبللا ةيروهمجلاو ،نامع ةنطلسو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تلمش



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نامض ةمظنأ ميمصتل اًحرتقم اًراطإ ىلإ لصوتلل جئاتنلا كلت ليلحت مت ،ريخألا يفو .ةينميلا ةيروهمجلاو ،ةيبرغملا ةكلمملاو ،ةيمشاهلا ةيندرألا
 .ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج

 اًرورم )ارتلجنإ يف امك( ةيموكح تاسسؤم نم لصتم ربع دتمت دامتعالا ةمظنأ نم ةعونتم ةعومجم كانه نأ جئاتنلا تنيب دقلو
 ىلع صرحت ةمدقتملا لودلا نأ جئاتنلا تنيب امك ،)اكيرمأ يف امك( ةلقتسم تاسسؤم ىلإ )ويراتنوأو ادنلنف يف امك( ةيموكح هبش تاسسؤمب
 دامتعالا ريياعم فلتخت امك .سيردتلل صيخرتلل اًساسأو ؛نيملعملا دادعإ جمارب هِّجوي اًكرتشم اًراطإ لكشتل ،سيردتلا ةنهمل ةقيقد ريياعم عضو
 دامتعالا ةهج ةعيبط :اهزربأ ،ةمظنألا كلت نيب تارتوتلا /تاهجوتلا نم ةعومجم كانه نأ ليلحتلا رهظأو ؛دامتعالا ماظن ةعيبط قالتخاب
 ،)ةريصق/ةليوط( دامتعالا ةدمو ،)ةيصصخت /ةيسسؤم( دامتعالا ريياعمو ،)رمتسملا نيسحتلا /لاثتمالا( دامتعالا جهنو ،)ةلقتسم /ةيموكح(
 اهمهأ ،نيملعملا دادعإ جماربل ةريثك اًعفانم بلج دامتعالا نأ ةيبرعلا براجتلا ليلحت جئاتن ترهظأ دقلو .)ةيناجم /موسرب( دامتعالا فيلاكتو
 وحن هجوتلاو ،طشنلا ملعتلا ىلإ لوحتلاو ،ةيناديملا تاربخلا جمانرب ةغايص ةداعإو ،ملعتلا تاجرخم مييقت ماظن قيبطتو ،ةحضاو ىؤر ةرولب
 ،لباقملاب .ةدمتعملا نيملعملا دادعإ جمارب ةعمس نيسحت نع ًالضف ،سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةمادتسم ةينهم ةيمنت ريفوتو ،يعامجلا لمعلا
 دامتعالا ةيوُه :تلمش ،ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةمظنأ نيب دوست يتلا تارتوتلا /تاهجوتلا نم ةعومجم كانه نأ نيبت
 /ةيديلقت( نيملعملا دادعإ ةيلمع ةعيبطو ،)عنطصم /يقيقح( يتاذلا مييقتلا ةيلمع قمعو ،)ينهم /يسسؤم( دامتعالا عونو ،)يلود /ينطو(
 .)ليلدلا ةفاقث /ةينهملا ديلاقتلا( ةيسسؤملا ةفاقثلا ةعيبطو ،)لجألا ةليوط ةعفنملا /مييقتلا زايتجا( دامتعالا عم لماعتلا ةيقادصمو ،)ةيرصع
 ،"ضرغلل ةمئالملا" جهنب ذخأي ،ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعا ةمظنأ ميمصتل اًماع اًراطإ عضو ىلإ لصوتلا مت ،ماتخلا يفو
 ةثالث مضيو .اهفورظو يلحملا اهقايسل اًقفو صاخلا اهراطإ ميمصتب ةيبرع ةلود لكل حمست يتلا ميمصتلا ئدابم نم ةعومجم ىلع زكتريو
 ةعبس ةثالثلا رواحملا يطغتو ،دامتعالاو ةدوجلا نامض ةيلمعو ،دامتعالا ريياعمو ،دامتعالاو ةدوجلا نامض ماظن ةمكوح :يه ،ةيسيئر رواحم
  .نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض ةمظنأ رصانع نم اًرصنع رشع
 ريزولا يلاعم ةياعرب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عم نواعتلاب ةيميلقإلا ةشرولا ماقت قبس ام ءوض يفو       
 ام ذاختا ىلع رارقلا يعناصل ةليفكلا تاحرتقملاو تايصوتلا ةشقانمو عورشملا ةسارد تاجرخم ضارعتسال يسالفلا لوهلاب دمحأ روتكدلا
 رطأو ،ةنراقم رطأ مهيدلو ةَّصاخ ،اهريوطت ىلع لمعلاو ،ةَّيميلعتلا تاسايسلا تارارق عنص يف ةرثؤملا ةفلتخملا اهفورظب مهنادلب بساني
 اهجمارب دامتعاو ةيبرتلا تايلكب نيملعملا دادعإ مظنو تاسايس ريوطت يف هجئاتن ىلع دامتعالا نكمي عَّسوم ٍّيملع لكشب تسرد ةَّيريوطت
 ،ةفلتخم بيلاسأ ىلع فُّرعتلل ةديدج اًقافآ حتفي امم ؛تايدحت نم اههجاوت امل لولح ميدقتو ةيلاحلا ةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأ قفو
 نرقلا تارِّيغتمو قفاوتي امب ةَّيلحملا اهتمظنأ ريوطتل ،ةَّيبرعلا لودلا يف اهنم ةدافتسالا يف مهسُي دق امم ،قيبطتلل ةلباقو ةرَكتبم نوكت دق
 .نيرشعلاو يداحلا
 

  :فادهألا
 ةيبرتلا تايلك جماربل يميداكألا دامتعالا تايلآو ريياعم لوح ةيبرعلا لودلا يف يميلقإلا ىوتسملا ىلع تاشاقنلاو ةيكراشتلا زيزعت .1

 .ةيبرعلا لودلا يف
 تايلك جماربل يميداكألا دامتعالا عقاو ةسارد( ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا اهب ماق يتلا ةساردلا جئاتن ضارعتسا .2

 تاسايس زيزعتل ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلا تايلك اهنم ديفتست تاهجوم عضوو ةيملاعلا براجتلا ءوض يف ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلا
 .)ةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأ قفو نيملعملا دادعإ

  .SDG4 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا تارشؤم قيقحتل ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا مظن دوهج معد .3
 .ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض ةمظنأ ميمصتل حرتقم راطإ ضارعتسا .4

 

  :رواحملا
 .نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا مظنو تاسايسب ةقلعتملا رواحملا يف ةساردلا جئاتن ضارعتسا .1
 ىلع اهساكعناو نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا يف ةَّيلودلا ةنراقملا يف ةدئارلا ةَّيملاعلا تاهجوتلاو تاسرامملا زربأ .2

 .ِّيميلعتلا حالصإلا تاهاجتا
 .ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو ةدوج نامض ةمظنأ ميمصتل حرتقُملا راطإلا .3

 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :نوكراشملا
 نيملعملاو نييميداكألاو يوبرتلا رارقلا عانصو نيثحابلاو ءاربخلاو نيركفملا نم ديدعلا ZOOM جمانرب ربع اًيضارتفاو اًيروضح عمتجيس 

 يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةيلودو ةينطو تاسسؤمو ةينطولا ناجللاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو نع نيلثممو ،سرادملا يريدمو
 .ميلعتلا زيمتو ةدوجب نوينعم ،يلودلاو

 

 :ةشرولا ةيجيتارتسا
 يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا عقاو( عورشم ةسارد تاجرخم ضارعتسال دحاو موي ىدم ىلع ةيميلقإلا ةشرولا دقعت         
 ةدوج نامض ةمظنأ ميمصتل حرتقم راطإ ميدقت لجأ نم ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم نم فارشإب )ةيبرعلا لودلا

 تالخادم اهللختت ،لودلا كلت عقاو عم بسانتي امب ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يف ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جمارب دامتعاو
 ةوعدب نوكتس ةشرولا يف ةكراشملا ّنأ ىلإ ُراشُي .ةفلتخملا تاسرامملا لضفأ لدابتو ،رُواحتلل ةصرفلاب نيكراشملا ديوزت متي امك ؛ةيعون

  .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلاب نيمتهملاو ءاربخلاو نيصصختملل ةحوتفم
 

  :ةشرولا ةغل
 .ZOOM جمانرب قيبطت لالخ نم ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيروفلا ةمجرتلا نيمأت ّمتيس امك ،ةيبرعلا ةغللا ُنوكتس ةشرولا ةغل

 

  :ةمظنملا ةهجلا
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو عم نواعتلاب ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم
 

 :ةوعدملا تاهجلا 
  .ةيميلقإلا وكسنويلا بتاكمو زكارم .1
 .ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا .2
 .ةيبرعلا لودلاب ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو .3
   .ةدوجلا نامض تادامعو ةيبرتلا تايلك يبوسنمب ةلثمم ةيبرعلا لودلا يف تاعماجلا .4
 .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةينطولا ناجللا .5
 .ةيبرعلا لودلاب ميلعتلا ميوقت تائيه .6
 .نيمتهملاو نيصصختملاو ءاربخلا .7

 

  :ةعقوتملا تاجرخملا
 :ةشرولا هذه نع ةعقوتملا تاجرخملا زربأ     
 

 .ةَسارِّدلاب ةفدهتسملا ةَّيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا مظنو تاسايس عقاو لوح ةكرتشم تاروصت .1
 دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا مظنو تاسايس يف )ةيملاعلاو ةيميلقإلا( ىلضفلا تاسرامملا ىلع فرعتلا عيسوتو ديدحت .2

 .ةروطتملا لودلا نم ددعب نيملعملا
 لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكألا دامتعالا مظنو تاسايس ريوطتل يلاعلا ميلعتلا مظن يف يوبرتلا رارقلا عانصل تايصوت .3

   .ةَّيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يف ةيبرعلا

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :عجارملا
 اهنم ةدافإلا ةيناكمإو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةربخ ءوض يف يلودلا نيملعملا دادعإ .)2016( دمحأ ،يديغدلاو ،رمع ،ناوضر

 .642-573 ص ص ،6 ،ةيلودلاو ةنراقملا ةيبرتلا ةلجم ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجب
 

 : يلاعلا ميلعتلل يبرع ءاضف وحن ،يبرعلا راطإلاو ،يلودلا راطإلا :نيملعملا دادعإ يف تاهجوتو اياضق .)2009( دمحم ،ةيركس
 ،وينوي/ناريزح 2 - ويام/رايأ 31 ،ةرهاقلا ،يلاعلا ميلعتلا لوح يبرعلا يميلقإلا رمتؤملا لامعأ :ةيعمتجملا تايلوؤسملاو ةيملاعلا تايدحتلا

  توريب-ةيبرعلا لودلا يف ةيبرتلل يميلقإلا وكسينويلا بتكم .5244-11 .نانبل .توريب .304-281 ص ص ،2009
http://www.unesco.org/beirut .beirut@unesco.org 

 
 مسق يف ةعبارلا ةنسلا ةبلط رظن ةهجو نم ةدوجلا ريياعم قفو اهتاجرخمو نيملعملا ةيبرت جمارب مييقت .)2009( دمحا ،ناعنك

 .15-93 ص ص ،(3+4) 25 ،قشمد ةعماج ةلجم ،ةيميلعتلا ةئيهلا ءاضعأو فصلا ملعم
 
 .ندرألا :نامع ،ةيبرتلل ةيبرعلا دصرملا ،ةيندرألا ةلاحلا :مهنييعتو نيملعملا نيوكت تاسايس .)2014( ةيبرتلل يبرعلا دصرملا
 .قارعلا :وكسنويلا بتكم ،ينهملا هريوطتو نيملعملا دادعإ ةيجيتارتسا .)2013( ،وكسنويلا
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