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 مي ص الدراسة

 
 0691اسااههدفل هااذه الدراسااة هقراارم تاقااع الميسسااال األهيرااة فاا  القاادي الشاارقرة فاا  الفهاارة مااا ااارن 

الدراسة األرا ة اصرا   من   ة اإلمااة لي، أرا ة هسايالل ر رسرة ، شكيل مصاتر 5112تصه، 
،  0691رمرااا المصااتر األتة لااان كرفرااة هطاااترر الميسسااال األهيراااة ألدا هااا تسراسااااهها ا ااد لاااام 

ترمرا المصتر ال ان  لن كرفرة ال  قة الها  هاراط ماا اارن الميسساال األهيراة ا ضاها ااا   تماا 
قااااة الهاااا  هااااراط مااااا ااااارن ارنهاااا تااااارن القرااااادة الفيسااااطرنرة ، تالمصااااتر ال الاااا  رمرااااا لاااان كرفرااااة ال  

الميسسااال األهيرااة تالمقدسااررن ،  أمااا المصااتر األ راار فرمرااا لاان كرفرااة هقراارم الميسسااال األهيرااة 
 .ألدا ها من أمة ل ا دتر أفضة ف  هقدرم ما رصهامه المقدسررن من  دمال  

 حالها  أهارتقد هكتن ممهمع الدراسة من ممرع الميسسال األهيراة ال امياة فا  مدرناة القادي الشارقرة 
تقاد . ميسسة 031ليااص ة الص تة لي، أسما ها تلناترنها من قاة م ادر م هيفة ، تايغ لددها 
منهاا ، تهام ( 91)هم اسه دام أسيتا المسح الشامة فا  هتزراع االساهاانال ، أهارح ليااص اة اساهرما  

 .اسها اد    ة اسهاانال ل دم انطااق مصددال الدراسة ليرها  
 

أما لن أداة الدراسة فقد هم ه مرم اسهاانة مكتنة مان قسامرن ، اشاهمة القسام األتة ليا، م يتماال 
تقد هم . سياال  21لامة لن كة ميسسة تالقسم ال ان  هكتن من أرا ة مصاتر ر رسرة متزلة لي، 

ة ، كمااا هاام هصيراا( 1692) قراااي  اااال األداة لاان طررااق اصهساااا م امااة كرتناااال الفااا تالااذي ايااغ 
المهتسااااطال الصساااااارة تاالنصرافااااال الم راررااااة : الارانااااال ااسااااه دام األسااااالرا االص ااااا رة الهالرااااة 

تا هااار  (ANOVA)تهصيراة الهااارن األصاادي ( T-TEST)تا هاار الفرضارال ااساه دام ا هااار 
 . SPSSكاي هرارع تقد هم اسه دام الارنامج االص ا   

 
نهاااا ج أهمهااا ان الميسساااال األهيراااة فاا  القااادي الشااارقرة تقااد هت ااايل الدراسااة الااا، مممتلاااة ماان ال

( فاااهح فااارت  مدرااادة )اها ااال ناااتلرن مااان سراساااال الهطاااترر تهصسااارن األداء ، تهماااا الهطاااتر األفقااا  
، ( هأهرااة المااات،فرن ، هااتفرر أمهاازة مهطاااترة تهنترااع اله   اااال ) تالهطااتر الرأساا  ات ال ماااتدي 

لن المرصية السراسرة أت م ادر الهمتراة ، كماا أن  اصر  كان هناك هطترًا ف  أدا ها اغ  الن،ر
النها ج هشرر ال، ض   الهنسرق ما ارن الميسساال األهيراة فا  القادي الشارقرة الا، ماناا ضا   
فااا  دتر القراااادة الفيساااطرنرة الرسااامرة همااااه الميسساااال األهيراااة فااا  القااادي الشااارقرة ، تهتاماااه هاااذه 

تمصيرااة ، تاااالرنم ماان ذلااك فااان ال اادمال اله يرمرااة  الميسسااال م رقااال ذاهرااة ت ارمرااة تاساارا ريرة
 .تال صرة ه  من أهم المماالل المرشصة لي مة فرها انماح  ذا ما القل الدلم ال زم 



 د  

   
 تانااااااااااااًء ليااااااااااا، نهاااااااااااا ج الدراساااااااااااة قااااااااااادمل الااص اااااااااااة مممتلاااااااااااة مااااااااااان الهت ااااااااااارال كاااااااااااان أهمهاااااااااااا 

لزراادة قادرهها االساهر اارة أفقراًا  يان ههان، الميسسال االهيرة اسهراهرمرة مدرادة  ا اة امدرناة القاد
لياا،  اإلساارا ريرةان ههتمااه لنقااة ال ااارال الاا، مانااا الهمترااة ت  ت ااا ان الميسسااال تلمتدرااًا ، ت 

ليرااا لهاام فاا   الميسسااال األهيرااة نصاات هشااكرة تانه اااا مرم رااة، تأن ههمااه مانااا مهطااتر تمهقاادم 
ادة الفيساطرنرة لناد مسايتلراهها همااه ماا رادتر الهنسارق فرماا ارنهاا ، تتضاع القرا المدرنة لزراادة ف الراة

فاا  مدرنااة القاادي ، تال مااة لياا، الهغيااا لياا، الم رقااال الهاا  هتامههااا ته زرااز ال قااة مااا ارنهااا تااارن 
 . المقدسررن ااسه ماة أسيتا الشفافرة تالم داقرة 
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 الفصل األول
_____________________________________________________ 

 مشكلة الدراسة ، وخلفيتها ، وأهميتها  1
 

 خلفية الدراسة  1.1
 

تعرضت الضفة الغربية وقطاا  زا ل لتالاتتإل اائارا،يويا ومااض ناض ضانزءا ال ا    1691في عام 
ا ونزااذ ذلاات التاااري  1691وااج   ،ءااا الغربااي عااام الشاارقي نااض ن يزااة التاا م التااي تناات الئاايطرل ع

شااء ت ن يزااة التاا م الع ياا  نااض اا اارا ات والتالاا يات ضاانض نإطااط وائااتراتي ية  ئاارا،يوية رئاانية 
وأهوية نزظنةا تء ف  لج تغيير نعالم الن يزة في  نيع الن االت ال غرافية والعنرازية وال ينغرافيةا 

نإطاااط الن يزااة اليءو يااة والعادااانة اوب يااة والنوالاا ل لو ولاااة فااي عنويااة تالويااإل واالتاااوا  لءااا لتزفيااذ 
زنااا ضااانض ئيائاااات  ةاائاارا،يويةا وياااتم ذلاات لااايم فتااط تالااات شااعارات ئيائاااية وأي يولو ياا نعوزاااة واا

والتاااي ي ااارل العناااإل الال يااا  " التاااوازيض واوزظناااة اائااارا،يوية" عنوياااة نبرن اااة وننزء اااة نر عيتءاااا 
 .وال ؤوب عوج تالتيتءا وتطبيتءا

والتاي  96/9/1691ق  ماض بامورل   را ات  ئرا،يإل وقراراتءا قرار الإل بو ية الت م العربياة بتااري  و 
مازت تعرف آزذات بأنازة الت م وقا  مازات تعناإل عواج تتا يم الإا نات لوئاماض النت ئايض نزاذ ب اياة 

ة ور،يئااءا  ض قاارار الااإل البو يااة العربيااة  ااا  بعاا  رفاا  أعضااا  اونازاا. تشااميوءا فااي العءاا  الع نااازي
روالااي الإطيااب االزضاانام لوبو يااة اائاارا،يويةا وذلاات التااج ال يعطااوا هااذا االالااتتإل وبو يتاا  الشاارعية 

ونزذ ذلت الاليض و   ئماض الت م الشرقية أزفئءم أناام . التي مازوا يئعوض  اه يض لوالدوإل عويءا
ا تن اإل فاي 1691واقع   ي  وندير نإتواف عاض نداير  إاوازءم فاي بااقي اوراضاي النالتواة عاام 

االتتإل الن يزة وفداوءا وضانءا لو ولاة اائارا،يوية والتاي رافتءاا الع يا  ناض اا ارا ات نزءاا  الداا  
اائااارا،يوية عوااايءما اونااار الاااذل ترتاااب عويااا  تالمااام النؤئئاااة اائااارا،يوية  تالئاااماض وتو ياااع الءوياااا

بئيائااة فاار  الضاارا،ب  النالتوااة ب نيااع ال وازااب الالياتيااة واليونيااة واال تناعيااة الإادااة بءاام باا    
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الطا،وة وازتءا  بنئتوى نت ٍض نض الإ نات ال يتت م نع االتيا ات الئماض النت ئييض نض  ءةا وال 
ن اااإل لونتارزااة بيزءااا وباايض الإاا نات التااي تتاا م لويءااو  الااذيض يئاامزوض ال اا   الغربااي نااض الن يزااة بااإل 

 .اوإرىلونئتوطزيض ال    في الت م الشرقية نض ال ءة 
الغيااب التدارل لوبو ياة العربياة وأناام هااذا الواقاع والت اهاإل الالتيا اات الئاماض النت ئاييضا بااإل وناع 

وأنام عنوية التالمم اائرا،يوي بءاذ  الإا نات ل عوءاا أ ال طيعاة لتماريم أها افءا وئيائاتءاا و ا ت 
بالا  الن يزاة النؤئئات اوهوية زفئاءا نطالباة بالعناإل لناإل  هاذا الفاراي والتياام با ور ت اا  ناا يا ور 

ونض هذ  النؤئئاات ناا مااض قا،ناا ونزءاا ناا تام تأئيئا  وتشاميو  بعا  االالاتتإلا وناا ناض . وئمازءا
شاات باااض هااذ  النؤئئااات ائااتطاعت بشاامإل أو باارإر أض توعااب  ورا تزنويااا  وأض تالااافظ عوااج الءويااة 

ئئااااة والو ااااو  الفوئااااطيزي فااااي الن يزااااة عوااااج ناااا ى ئاااازوات طويوااااة بااااالرزم نااااض ضااااإانة وقااااول النؤ 
 .(1666شبمة النزظنات اوهوية ا) اائرا،يوية بالنتابإل 

 
 مشكلة الدراسة  2.1

 

يبوغ ع   الئماض الفوئطيزييض في الت م الشرقية الئب  الدا،يات  ءا  ااالدا  الفوئطيزي لعام 
ألااف زئاانةا وهاام يعيشااوض تالاات الئاايطرل اائاارا،يوية التااي عنواات نزااذ ب ايااة  950نااا يتااارب  9009

عوج تغيير وطنم نعالم الن يزاة وتفريغءاا ناض ئامازءا واالتاوا  ناض تبتاج نازءم ناض إاتإل االالتتإل 
نؤئئاتءا التي شموت ئوئوة نترابطة ونت اإواة تمناإل ماإل واالا ل نزءاا ئيائاة اوإارىا  فبااضاافة 
لوئيائااااية العئاااامرية واا اريااااة التااااي اتبعاااات فااااي ضاااام الن يزااااة وهاااا م اواليااااا  وندااااا رل اوراضااااي 

فتاا  اتبعاات أيضااا ئيائااة الطاار  الءااا ل أو الطاار  الدااانت والااذل ال يتااإل فااي إطورتاا   واالئااتيطاضا
عاااض الطااار  اوولاااجا ومااااض ذلااات عاااض طريااا  عااا   ناااض النؤئئاااات اائااارا،يوية التاااي الاولااات  الماااام 
قبضااتءا عوااج اليااال النااواطزيض النت ئااييض اليونيااة بالياا  طالاات  نيااع الن اااالت التعوينيااة والدااالية 

طيطياااة والعنرازياااة واائااامازية والتأنيزاااات اال تناعياااةا  اعواااة ناااض الن يزاااة نرمااا ا واالقتداااا ية والتإ
طاااار ا للهاااالي بشااامإل عاااام وبي،اااة إازتاااة لناااض تبتاااج نااازءم ماااوزءم يعيشاااوض فاااي ظاااروف ا تناعياااة 

 .واقتدا ية وإ ناتية دعبة   ا  
بشاامإل نباشاار وماااض نااض الطبيعااي أض تمااوض النؤئئااات اوهويااة ال ءااة التااي وقعاات عويءااا النئااؤولية 

لوتداا ل لوئيائااات اائاارا،يويةا والتيااام بالاا ور الااذل يوبااي االتيا ااات ونطالااب الئااماض النت ئااييضا 
ذلاات بالماام طبيعااة تشااميوءا وأهويتءااا وتن يوءااا لف،ااات وقطاعااات نإتوفااة نااض الئااماضا ولتإدداااتءا 

داارل لوئاايا ل النإتوفااةا ولتاا رتءا عوااج تتاا ير ورؤيااة  وازااب التدااور النتعناا ل فااي ظااإل الغياااب الت
واا ارل الوطزياااةا  ذض فااات ع اااب أض تماااوض هاااذ  النؤئئاااات نئاااتء فة ناااض قباااإل ئيائاااات الالموناااة 
اائرا،يوية بء ف تتوي  أل عنإل نزظم يئاتء ف تتا يم الإا نات لوفوئاطيزييض ويزتشاوءم ناض بارا ض 
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باار النااواطزيض الئيائااة اائاارا،يوية النبرن ااة والننزء ااة باا ليإل  داا ار الع ياا  نااض التااوازيض التااي ت 
الفوئااطيزييض عواااج توتااي الإااا نات نااض النؤئئاااات اائااارا،يويةا واتإاااذ الع يااا  نااض اا ااارا ات بالااا  

 . الع ي  نض النؤئئات اوهوية والعانويض فيءا
ونع تداع  اا را ات اائرا،يوية التاي تداب فاي إزا  الن يزاة وئامازءا النت ئاييض وناع ائاتمناإل 

يعاااي وال غرافاااي والااا ينغرافي والاااذل بااا أ بضااام الن يزاااة وتطويتءاااا نئوئاااإل ع لءاااا عاااض انتااا ا ها الطب
وازتءاا   ببزاا   ا ار  1663النئتنر باوال نة االئتيطازية ناض  نياع ال ءااتا  ام فاي  زتقءاا عاام 

الفدااإل العزداارلا فاااض الالا ااة تشاات  لاا ور فاعااإل ودااوب لءااذ  النؤئئااات لاا عم داانو  النت ئااييض 
والنماضا وق  تماوض ال ءاو  النبذولاة ناض قبوءاا لتاوفير الإا نات نض ا إل الالفاظ عوج هوية اازئاض 

 .واالالتيا ات الالياتية اليونية لونت ئييض نض ام ر اونور ارتباطا وتمريئا لءذا الء ف
ال أض هزااات الالااة ناا الترا ااع ن عنااة باورقااام وااالدااا،يات التااي باا ت واضااالة فااي ه اارل بعاا   ضواا

أو ازتءاا  بعضاءا وناا يرافا  هاذ  الالالاة   زات وفاي ظااهرل  النؤئئات لإارج ال و  الت م الشرقية
نض ت هور وز ف نئتنر ووضاا  الن تناع النا زي النت ئاي وفاي شاتج الن ااالتا  ض هاذا الوضاع 
يعتبر في ال  ذاتا  نشاموة تئات عي الوقاوف عزا ها والبالا  فيءاا و رائاتءاا فالنؤئئاات التاي قانات 

هذ  النرالواة بالا اة  لاج نالطاة لتتيايم واقعءاا فاي عا   ناض  بءذا ال ور التزنول في هذ  الئاالة وفي
ال وازااب الءانااة وفااي تال ياا  نااا وا ءتاا  نااض نعيتااات وتالاا يات نااض أ ااإل العنااإل عوااج تال ياا  االت ااا  

 .الذل يالت  ويئاهم في تزنية فاعوة تئتء ف الن يزة النت ئة بال رها وبشرها

 
 مبررات الدراسة   3.1

 
وية في الت م الشرقية في ظإل زيااب البو ياة العربياة يزطوا  ناض عا ل  ض  رائة واقع النؤئئات اوه

 : نبررات أهنءا نا يوي
زيااااب العزاااواض الواضاااج أو النر عياااة النالااا  ل التاااي تءاااتم بالااا ور التزناااول فاااي ن يزاااة التااا م  .1

والتاي  1691الشرقية إتفا  لبااقي الت نعاات الئامازية الفوئاطيزية فاي اوراضاي النالتواة عاام 
 .ة بو و  الن الم البو ية والترويةبتيت نن و

اووضاااا  الالياتياااة اليونياااة الداااعبة التاااي يعاااازي نزءاااا النت ئاااييض والتاااي تتعوااا  فاااي نعظااام   .9
 . وازب الياتءم الدالية والتعوينية واائمازية واال تناعية وزيرها 

الالاااة الترا اااع التاااي تشاااء ها النؤئئاااات اوهوياااة  ناااا بفعاااإل عواناااإل  اإوياااة أو إار ياااة والتاااي  .3
 .ازعمئت عوج عتقتءا نع الئماض النت ئييض
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الا اااة أل ن تناااع نااا زي  لاااج نؤئئاااات  اوهوياااة الفاعواااة التاااي تاااوفر لااا  الإااا نات التعوينياااة  .9
والداااالية واال تناعيااااة والبزيااااة التالتياااة والنزااااابر الالضااااارية والنشااااريع التزنويااااة ولاااايم الااااج 

 . ت نؤئئات  إيوة تئيطر وتتالمم في رزبات  وتعنإل عوج تغيير  تاف

ال راناتيمياااة الننزء اااة فاااي تءويااا  الن يزاااة وعواااج نإتواااف الداااع   وض  اائااارا،يويةالئيائاااات  .5
و و  إطة عنوي  لنوا ءتءا ضنض رؤيا فوئطيزية واضالة ت ا  الن يزة ئاوا  عواج النئاتوى 

 . الرئني أو زير الرئني

لن يزاااة أاليازاااا الالااة عااا م االئاااتترار التاااي توا ءءاااا النؤئئاااات والئاااماض والنتن واااة فاااي ه ااارل ا .9
 . والعو ل  ليءا في أالياض أإرى

االعتتا  الئا،  ل ى البع  باض النت ئييض يالظوض بنئتوى نتت م نض الإا نات النت ناة ناض  .1
 .النؤئئات اائرا،يوية  وض   رامءم لنا يتعرضوض ل  نض ائتز اف نا ل ونعزول

ئااطيزية عوااج الإطاااب اقتدااار الالاا ي  عااض ن يزااة التاا م عوااج نئااتوى التيااا ل الرئاانية الفو .1
الئيائاااي وااعتناااي العاااام  وض الترميااا  عواااج التداااور الالاداااإل فاااي واقاااع الياااال الناااواطزيض 

 .اليونية إدودا نا يتعو  بال وازب الإ ناتية

 ض تأ يااإل الالااإل الئيائاااي بشااأض ن يزااة التااا م الشاارقية لونرالوااة الزءا،ياااة نااض النفاوضاااات ال  .6
واااوب لئاااماض هاااذ  الن يزاااة وذلااات لااا عنءم عواااج يعزاااي بالضااارورل ت اهاااإل الااا ور التزناااول النط

 النفاوضااتاالدنو  والبتا  وذلت التج يموض هزات نا ينمض الال ي  عز  عز نا ياليض أواض 
وإدودااا  فااي ظااإل نااا تشااء   الن يزااة نااض الرمااات ائااتيطازية نالنونااة وندااا رات وتئااريب 

زاة التا م فاي للراضي ناض  ءاة وفاي ازعا ام أل ازفاراج قرياب فاي نئاألة التفااو  الاوإل ن ي
 .النئتتبإل التريب نض ال ءة اوإرى 

فشااإل الفوئااطيزيوض فااي تشااميإل العزااواض أو النر عيااة النزائاابة لاايم فتااط نااض أ ااإل النااواطزيض  .10
 .النت ئييض بإل ولوعالم العربي واائتني وال ولي عوج عمم ال ازب اائرا،يوي 

 

 أهداف الدراسة  4.1
 

 :الهدف الرئيسي1.4.1 
 
ائة بشمإل ر،يئي  لج تتييم وتالويإل واقع النؤئئاات اوهوياة فاي التا م الشارقية فاي تء ف هذ  ال ر  

نااض و ءااة زظاار ناا را  هااذ  النؤئئااات ضاانض عاا   نااض النالاااور  9009التااج  1691الفتاارل نااا بعاا  
تء ف لإلئءام فاي تتا يم التودايات لنعال اة  وازاب التداور النتعوتاة بعنوءاا وأ ا،ءاا ناض أ اإل رفاع 

و هااااا لتتاااا يم نااااا أنمااااض نااااض إاااا نات لونااااواطزيض النت ئااااييضا وتعويضااااءم عااااض نتاااا رتءا وتزظاااايم  ء
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ااإااتالت الواضااالة والنتعناا ل بالتءاام نااض قبااإل البو يااة والنؤئئااات اائاارا،يوية لاا عم نتاا رتءم عوااج 
الدنو  ونوا ءة الن  اائرا،يوي ونالاوالت االالتوا  لباقي الن يزة بع  أئرلة   ،ءا الغربي بالمانإل 

 .نوي بعي ا عض الشعارات والإطابات الئيائية الرزازةوذلت بنزءج ع
 

 : األهداف الفرعية   1.4.1
 

  1691التعرف عوج أ ا  النؤئئات اوهوية والئيائات التي اتبعتءا بع  عام  .1
التعرف عواج طبيعاة العتقاة التا،ناة ناا بايض النؤئئاات اوهوياة فاي التا م الشارقية والناواطزيض  .9

 . النت ئييض

نئااتوى وشاامإل وهاا ف والتزئااي  نااا باايض النؤئئااات اوهويااة بعضااءا باابع  ونااا التعاارف عوااج  .3
 .  بيزءا وبيض التيا ل الفوئطيزية الرئنية

التعرف عوج ن ى   رات ونتا رل هاذ  النؤئئاات لتشاإيا أ ا،ءاا وتال يا ها لافاا  والن ااالت  .9
 .التي بإنمازءا تطويرها لتالئيض أوضا  النت ئييض

 
 أسئلة الدراسة  5.1  

 
الاوإل هذ  ال رائة اا ابة عض تئاؤإل الوإل واقع النؤئئاات اوهوياة فاي التا م الشارقية ناض و ءاة ت

زظر ن را  هذ  النؤئئات وتال ي ا في قطا  توفير الإ نات اليونية التي يالتا ءا النواطزوض التج 
ي نزااط  ينمزءم االئتترار والدنو  في ن يزة الت م ا ال ئاينا بعا  الاإل البو ياة العربياة إتفاا لبااق

الضااافة الغربياااة والتاااي مازااات تشااامإل النظواااة اوم التاااي ناااض النفتااار  أض تتالناااإل فاااي الالاااة و و هاااا 
 .العب  اومبر في توفير وتت يم هذ  االالتيا ات

وق  تم اعتنا  أربعة نالاور ر،يئية تدب في تتييم وتالويإل واقع النؤئئات اوهوية ناض إاتإل عا   
نالاااور اا اباااة عاااض تئااااؤإل ر،يئاااي يداااب فاااي اوهااا اف ناااض النؤشاااراتا وتالااااوإل ال رائاااة فاااي ماااإل 

 :النال  ل لو رائة وفينا يوي التئاؤالت الر،يئية
 ؟ 1691ميف طورت النؤئئات التزنوية اوهوية ئيائتءا بع  عام  .1

 ميف مازت العتقة نا بيض النؤئئات التزنوية اوهوية والنت ئييض ؟ .9

تزنويااة اوهويااة بعضااءا باابع  ونااا بيزءااا ميااف مازاات العتقااة التااي تااربط نااا باايض النؤئئااات ال  .3
 وبيض التيا ل الفوئطيزية ؟

م ناا يالتا ا  ميف تتيم النؤئئات التزنوية واوهوياة أ ا هاا ناض أ اإل لعاب  ور أفضاإل فاي تتا ي .9
 النت ئييض نض إ نات ؟
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 فرضيات الدراسة   6.1
 

ئيائااية فااي تعاا ى لونراالااإل ال(  α=  0005) ال يو اا  فاارو  ذات  اللااة االدااا،ية عزاا  نئااتوى  .1
 (.التطور اوفتيا التطور الرأئيا تتويا الإ نات) تطور أ ا  النؤئئة 

تع ى لتوفر التنويإل ال ابت في (  α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى  .9
 (.التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ نات ) تطور أ ا  النؤئئة  

تع ى لندا ر التنويإل وتطور (  α=  0005) ،ية عز  نئتوى ال يو   فرو  ذات  اللة االدا .3
 ( . التطور اوفتيا التطور الرأئيا تتويا الإ نات) ا ا  النؤئئة 

تعااا ى لشااامإل التزئاااي  فاااي (  α=  0005) ال يو ااا  فااارو  ذات  اللاااة االداااا،ية عزااا  نئاااتوى  .9
 . نئتوى التزئي  الالادإل بيض النؤئئات اوهوية 

تعااا ى لءااا ف التزئاااي  فاااي (  α=  0005) لاااة االداااا،ية عزااا  نئاااتوى ال يو ااا  فااارو  ذات  ال .5
 .نئتوى التزئي  

تع ى لن اإل العتقة في  ر اة (  α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى  .9
 . عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية  

افع التو   لونؤئئات تع ى ل و (  α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى  .1
 . في تغير ع   النئتفي يض

تعا ى وئاباب أال اام لوتو ا  (  α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عزا  نئاتوى   .1
 . البع  عض التو   لونؤئئات في تغير ع   النئفي يض 

تعا ى لرضاج النئاتفي يض فاي (  α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئاتوى   .6
 . ير ع   النئتفي يض تغ

تعااا ى وئاااباب اال اااام (  α=  0005) ال تو ااا  عتقاااة ذات  اللاااة االداااا،ية عزااا  نئاااتوى   .10
 .البع  لوتو   لونؤئئات في و و  أ نة  تة نا بيض النت ئييض والنؤئئات اوهوية 

في تتييم أ ا  النؤئئات الئب ( α=  0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى  .11
   .لنؤئئات في تت يم الإ نات وضع ا

 

 محددات الدراسة  7.1
 

تئااتء ف هااذ  ال رائااة النؤئئااات اوهويااة فااي التاا م الشاارقية فااي زطااا  واطااار عاا   نااض النالاا  ات 
 :الءانة وهي
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النؤئئات اوهوياة التاي لءاا و او  فعواي ولءاا نتار نفتاون بشامإل نزاتظم فاي التا م الشارقية أل  .1
 . و  نا يئنج بالبو ية االئرا،يوية اإإل النزطتة التي ت إإل ضنض ال

والتااج  1691تإااتا هااذ  ال رائااة بالنؤئئااات العانوااة فااي التاا م الشاارقية فااي الفتاارل نااا بعاا   .9
 .أو بع   1691بغ  الزظر عض ئزوات تأئيئءا ئوا  مازت قبإل  9009زءاية 

هاذ  تشنإل ال رائة النؤئئات التاي أزوتات باأنر عئامرل و تناارم زشااطءا الالياا أ زاا   ز اا   .3
 .  ال رائة إارج ال و  الت م وئباب تعو  لإلزت  التدرل

النؤئئاااات التاااي عنوااات لنااا ل ت يااا  عواااج إنااام ئااازوات منزظناااة أهوياااة قباااإل أض تدااابج تابعاااة  .9
لوئاااااوطة الوطزياااااة الفوئاااااطيزية ن اااااإل نااااا ارم الئااااازي اوشاااااءب التاااااي تتباااااع ا ض و ارل االوقااااااف 

 االئتنية 

ئة نض قباإل النا ير أو النئاؤوإل النباشار الاذل يوام بنعظام أض تتم تعب،ة االئتبازة الإادة بال را .5
 .تفاديإل ونئيرل النؤئئة

 

 وصف مكان الدراسة 8.1
 

ت اارل هااذ  ال رائااة فااي الاا و  ن يزااة التاا م الشاارقية والتااي تنتااا  باهنيتءااا التاريإيااة موزءااا االاا ى 
ناااا ازءاااا تنتاااا  النااا ض الت يناااة التاااي يعاااو  تاريإءاااا الاااج أم ااار ناااض  ااات  االف ئااازة قباااإل النااايت ا م

بأهنيتءااااا ال يزيااااة موزءااااا نءاااا  الاااا يازات الئااااناوية الاااا ت  وتو اااا  فيءااااا أهاااام النت ئااااات االئااااتنية 
والنئاايالية واليءو يااة عوااج الاا  ئااوا ا هااذا بااضااافة وهنيتءااا الئيائااية موزءااا تشاامإل  الاا ى قضااايا 

يض عوااج اض تمااوض الااإل الزاا ا  الشااا،مة نااا باايض الفوئااطيزييض واائاارا،يوييض الياا  يداار مااإل نااض الطاارف
 .ن يزة الت م العادنة الئيائية لمإل نزءنا 

 
تإداا  1691مام نرباع فاي عاام  905مام نرباع وقا  مازات  11تبوغ نئاالة ن يزة الت م الشرقية 

% 6نااض نئاااالتءا فتااط الئااتعناإل النت ئااييض الئاامزيا بيزنااا تإدااا % 13الالمونااة اائاارا،يوية 
وأنا البتية نض اراضي ن يزة الت م الشرقية فءي نو عة نا  نزءا للاليا  االئتيطازية النتانة  اإوءا

وبااااايض نزااااااط  نإددااااااة ( ال يئاااااانج البزاااااا  فيءاااااا ) نزءاااااا % 99بااااايض اراضاااااي إضااااارا  تشااااامإل 
وفي موتا الالالتيض فءي أراضي نءيأل لن يا  . نض ن نو  نئاالتءا% 39لتئتعناالت العانة تشمإل 

تتمااوض التاا م الشاارقية نااض  اا أيض . ( أ  9009. ائااات العربيااة  نعيااة ال ر ) نااض التوئااع االئااتيطازي فااي الن يزااة 
نتناااي يضا الن يزااة النئااورل وهااي البواا ل الت ينااة وال اا   ا إاار إااارج اوئااوار وهااي الن يزااة ال  ياا ل 

بيااات الزيزااااا شاااعفاطا العيئاااويةا وا  ال اااو ا الداااوازةا الشاااي   ااارانا رام : وتضااام اوالياااا  التالياااة
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إل النمباارا أم طوباااا دااورباهرا شاارفاتا بياات داافافاا  الشاايان ومفاار العنااو ا ئااوواضا الطااورا  باا
 .(  1661أشمزا ل ا )عتب 

نوقعاااا ائاااتيطازيا مبيااارا ال تشااانإل النئاااتوطزات المبيااارل ن اااإل نعاليااا   13ويو ااا  فاااي التااا م الشااارقية 
 .( أ  9009.  نعية ال رائات العربية ) أ ونيم و فعات  ،يف

عاتءم  لج  ت ة ف،اتا ئماض البو ل الت ينةا وتشء  امتظاظا ها،تا وينمض تو يع ئمازءا عوج أئام ت ن
وينمض نتالظة فرو  واضالة في أشماإل . ئماض النزاط  الالضرية وئماض النزاط  الريفية والتروية

ع ا  النالاإل الت ارية والنماتب تبعا  لذلت  منا يترم  و و  النؤئئات اوهوية في (  1661أشمزا ل ا )النئامض واا
الشي   رانا الدوازةا بيت الزيزاا بيزنا يتإل ع   هذ  النؤئئات : بو ل الت ينة والنزاط  الالضرية ن إلال

 .( 1666شبمة النزظنات اوهوية ا )في النزاط  التروية والريفية 
 

 مراجعة األدبيات    9.1 
 

في الت م الشرقيةا  لت  تم الو و  الج نتابعة ونطالعة او بيات التي تتزاوإل واقع النؤئئات اوهوية
ئوا  نا يإتا ب رائة قطاعات أو ن االت نال  ل لعنوءا أو نطالعة نا يإتا بن يزة الت م في 
ن اااالت أإاارى ن ااإل الن اااالت الئيائااة ا وذلاات لتطاات  والتعاارف عوااج أمباار ماام نااض النعوونااات 

م تطعااايم الننمزااة عاااض واقااع هاااذ  النؤئئاااات لتشااميإل إوفياااة واضاااالة عااض نوضاااو  ال رائاااة والتااي تااا
الفداااإل ال اااازي نزءاااا باااأهم ناااا ور  فيءاااا وذلااات بءااا ف إ ناااة نوضاااو  هاااذ  ال رائاااة وبيااااض أهنيتءاااا 

 .ونزطوتاتءا وفينا يوي ائتعرا  لل بيات اوم ر ترمي ا  وذات العتقة بنوضو  ال رائة
 النؤتنر اال تناعي الفوئطيزي اووإلا) أد ر اتالا  ال نعيات الإيرية متابا  بعزواض  1.9.1
الي  .  1616تنو  عام  99-90عض النؤتنر الذل ازعت  في الت م في الفترل نا بيض ( 1616

االتوى المتاب عوج تو ي  فعاليات النؤتنر الذل زظنت  و عت  لي  اتالا ات ال نعيات الإيرية في 
بر  في النؤتنر نض إتإل مونات النتال  يض وأورا  العنإل وعر  . الضفة الغربية وقطا  ز ل

ا  وال رائات والز وات  ور ال نعيات الإيرية في ن اإل الإ نات اال تناعية في أر ا  اوبال
وفي افتتاالية هذا ااد ار تشير الو زة التالضيرية لونؤتنر  لج مبر ال م الدعوبات . الوطض 

والنشامإل التي يوا ءءا الن تنع الفوئطيزي زتي ة لغياب الئوطة الوطزية النئؤولة والتي يفتر  
د ى لءذ  النشامإل ننا  عإل هذا ال ور يتع عوج عات  النؤئئات الوطزية والشعبية في اض تت

اور  النالتوة ا منا ويتطر  ايضا الج تطور العنإل اال تناعي التطوعي وواقع  وتوئع  الي  
 .نزءا في ن يزة الت م( 99) نعية ( 130)  1611بوغ ع   ال نعيات الإيرية نع زءاية 
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ا  عوج تو ي  لوز وات التي تنت ضنض فعاليات النؤتنر وهي فوئفة العنإل ويالتول االد ار أيض
الطوبة في  انعات الضفة الغربيةا  إلاال تناعي التطوعيا نشموة اونية والتد ل لءاا نشام

 .نشموة النعوقيض  ئنيا وعتوياا الء رلا أئبابءاا ال نءا وأ رها

ذ  ال نعيات واالتالا ات فت  اشتنوت عوج أنا عض التوإل الإ نات اال تناعية النت نة نض قبإل ه
الإ نات الدالية مالعيا ات والنئتشفياتا ورعاية االطفاإل وتزشأتءما والتأهيإل النءزي أو الب زيا 
ورعاية اويتام والنئزيض والنعوقيضا وتعويم المبار والزوا ل ال تافية والرياضية ويشير هذا االد ار 

الت م ماض نزدبا  عوج التعويم في شتج نراالو  نض االبت ا،ية الج اض  ور هذ  ال نعيات في ن يزة 
أنا ال متور أنيض الإطيب ر،يم اتالا  ال نعيات . التج ال ازوية وذلت زظرا لظروفءا الإادة

الإيرية لنالافظة الت م آزذات فت  أشار في مونت  الج الظروف الدعبة والنريرل التي تعنإل تالت 
يزة الت م اال ازءا أ رمت أهنية توفير الإ نات الدالية وطأتءا ال نعيات الإيرية في ن 

لونواطزيض في بيوتءم والعيا ات والنئتشفيات منا يشير الج اض البع  يعتت  اض ئماض ن يزة 
الت م يعيشوض في  و أقإل ئو ا نض اإوازءم ولمض الالتيتة تشير الج عمم ذلت فالفر  ال يئتطيع 

ويتطر  الج . تشفج الءوئبيم نض قبإل ئوطات االالتتإلاض يالوم بالعتج ويشير الج ازت  نئ
 ور اتالا  ال نعيات الإيرية في الزاالية التعوينية وفي ن اإل رعاية اوطفاإل ونئاع تءا لوطتب 

 . الطاناليض في امناإل  رائاتءم
وق  إرج النؤتنر بتوديات اهنءا نا يتعو  بعنإل النؤئئات في الن االت اال تناعية التطوعية 

 :وهي 
 . اقانة  ورات ت ريبية لوعانويض في الالتإل اال تناعي .1
 .تش يع اقانة الز وات موئيوة لتبا إل الإبرات واالرا  وتوعية الرأل العام .9
 .نطالبة البو يات باعطا  الءي،ات التطوعية نض رئوم إ نات البو ية .3
 .اي ا  نشاريع ازتا ية في ال نعيات زفئءا .9
  تناعية تطوعية في الريف تأنيض نئاع ات إادة لتأئيم إ نات ا .5
 .أض تالاوإل مإل  نعية ترمي  اهتنانءا بإ نة ا تناعية نعيزة .9
 .افئان الن اإل لظءور وت ريب دف  اض نض التاع ل .1

 .اض تالاوإل مإل  نعية ائتإ ام ا ارييض وعناإل ا تناعييض نإتديض مونا أنمض ذلت
 
التيا ييض اال تناعييض لو نعيات  ورل ) وفي اد ار اإر التالا  ال نعيات الإيرية بعزواض 1.9.1 

وهذ  ال ورل عت ت في ن يزة الت م بء ف ت وي  زإبة نض التيا ييض والنواطزيض  ( 1619الإيرية ا 
العانويض والنءتنيض بالعنإل التطوعي باال   االئاليب في نيا يض الإ نة اال تناعية النعتن ل عوج 
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عوج نواضيع الت ريب التي تنت وماض نض التإطيط العوني النزظم ا وق  اشتنإل هذا االد ار 
 : أهنءا 

العنإل التطوعي ونئيرل ننارئت  في الن تنع الفوئطيزي الذل يشير الج اض هذا العنإل ق  ب أ  .1
بأإذ شمت ام ر تزظينا عتب النؤتنر الزئا،ي الفوئطيزي الذل عت  في ن يزة الت م عام 

عيات التطوعية الزئا،ية في مإل والذل ماض نض اهم قرارات  تأئيم وتشميإل ال ن 1696
فوئطيض والذل اتئعت زشاطاتءا فينا بع  لتشنإل رعاية ابزا  الشء ا  والتأهيإل لوندابيض 
والرعاية الدالية والوقاية نض االوب،ة واالنرا ا منا يشير الج اض ن يزة الت م مازت هي 

ونزءا ال نعيات النرم  الذل ازطوتت نز  نعظم النؤئئات التي نارئت العنإل اال تناعي 
الإيريةا ول اض العنإل التطوعي التي ظءرت في ب اية الئبعيزات الذل شء  ت اي ا منيا وزوعيا 
في االطر ول اض العنإل التطوعي واالطر ال ناهيرية لوالرمة الزئوية عوج اإتتفءا ول اض 

 .االزا ة الطبية والو اض الشعبية لوإ نات الدالية

ض اهنية ت ريب وتأهيإل الموا ر الفزية النالوية لوعناإل التطاوعيا انا النواضيع االإرى فمازت ع .9
اهنيااة التزئااي  والتعاااوض نااا باايض النؤئئااات اال تناعيااة والتطاعااات النالويااةا أهنيااة ال رائااات 
اال تناعية في التعرف عوج الا ات الن تنعا نعوقات العنإل اال تناعي وميفية التغوب عويءا 

 .ائبةوأإيرا االزظنة والتوازيض والنال
 

واالاا ل نااض أهاام النؤئئااات ( 1663بو يااة التاا م العربيااة ا )  رائااة بعزااواض  تزاااوإل الوبااي فااي 1.9.1
التااي مازاات قا،نااة فااي ن يزااة التاا م وهااي أنازااة التاا م أو بو يااة التاا م العربيااة وهاا فت ال رائااة  لااج 

عشاار فااي  تتاا يم دااورل شااانوة عااض البو يااة ا تااأري  لتأئيئااءا فااي الزدااف ال ااازي نااض التاارض التائااع
العءااا  الع ناااازي نااارورا بفتااارل االزتااا اب البريطاااازي وناااا االتوتااا  ناااض نالطاااات ئيائاااية وأالااا ا  ذات 

 1691ازعمائات نإتوفة عوج الن يزاة ونؤئئااتءا وتشاير ال رائاة  لاج تتئايم الن يزاة  لاج فاي العاام 
  لتالااتتإل قئاام تالاات الالماام العربااي اور زااي وا إاار تالاات الالماام اائاارا،يوي وأإياارا تااأري: قئاانيض 

واا ااارا ات اائااارا،يوية التاااي  1691اائااارا،يوي لماناااإل ن يزاااة التااا م وبتياااة أراضاااي فوئاااطيض عاااام 
 .اتإذت الغا  الن وم البو ل العربي وااعتض عض ضم ال    الشرقي النالتإل وتوالي  الن يزة 

ناا ت اقالااام منااا تزاااوإل الوبااي بعاا  اوفمااار والنواقااف اائاارا،يوية وزيرهااا نااض النالاااوالت التااي ع
ئاااماض التااا م فاااي ازتإاباااات البو ياااة اائااارا،يوية ا نبيزاااا االزعمائاااات الئيائاااية والتازوزياااة لن اااإل هاااذ  
النشااارمة والااج و ااو  طاار  أإاارى لوتعبياار عاااض نوقااف النااواطزيض الفوئااطيزييض الااوإل الئاايا ل عواااج 

تعبار عاض التااو   التا م مالا عول  لاج  عاا ل تشااميإل الن وام البوا ل العرباي أو ازتإااب بو يااة عربياة
ورزبة النواطزيض النت ئييض والئماض وق  يموض ال    اوهم نض هذ  ال رائة نا عرض  الباال  الوإل 

) ائااااتعرا  النالاااااوالت واال تءااااا ات الفوئااااطيزية فااااي  عااااا ل تفعيااااإل الو ااااو  العربااااي فااااي الن يزااااة 
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يداإل الالئايزي لتشاميإل نض إتإل النباا رل التاي قا هاا النرالاوم ف( النواطزيض والنؤئئات والفعاليات 
نر عيااااة فااااي التاااا م الشاااارقية تالاااات عزااااواض هي،ااااة التاااا م الوطزيااااة لتغطااااي االالتيا ااااات الالياتيااااة 

فتاا  باا أت باا عول الئااي  . واال تناعيااة والدااالية والتعوينيااة  لااج  ازااب اونااور الئيائااية لونت ئااييض
وئاط  لاج ا تناا  فيدإل الالئيزي ر،يم الوف  الفوئطيزي النفاو  لنالا  ات الئتم فاي الشار  او

نوئااع فااي قاعااة بياات الشاار  فااي التاا م لنزاقشااة تشااميإل هي،ااة وطزيااة نرم يااة فااي التاا م منر عيااة 
وطزيااة لمافااة التضااايا النالويااة فااي التاا م وزاااقي الن تنعااوض  نيااع التضااايا الئيائااية واال تناعيااة 

الءي،ة التأئيئية  واتف  الن تنعوض الذيض شمووا1663والإ ناتيةا واالقتدا ية الإادة بالت م عام 
عوج تشميإل ل زة تالضيرية نؤقتة بنءاام نالا  ل أهنءاا  عا ا  نشارو  تشاميتت الءي،اة الوطزياة وقا  
عتا ت الو زااة التالضايرية أربعااة  وئااات نوئاعة شااارت فيءاا الع ياا  نااض ر ااالت ونؤئئااات الن يزااة 

زااذ ب ايااة العنااإل وتاام تالضااير أورا  عنااإل الااوإل الءيمويااة النتترالااة الااوإل الرؤيااة والءاا ف اوئائااي ن
آإذل بعيض االعتبار نئاريض نتوا ييض ونت انزيض وهي الفترل االزتتالية والفترل الزءا،ية عوج اعتبار اض 
التااا م تتاااع تالااات االالاااتتإل وهاااو وضاااع لااايم بااا ا،ما والالااا و  االئاااتراتي ية الن واااج لووداااوإل  لاااج 

ئئاات التاي تالتااج  لاج بزاا  اوه اف والتعانإل نع مافة التضايا ن إل إطة العناإل والتاي تشانإل النؤ 
أو ت  يا  وت نياع التاوى والفعالياات فاي نرم ياة وطزياة ر،يئاية واو وات التاي ئتئاتعنوءا ناع تال يا  
تفدااايوي لوإطاااوات التزفيذياااة ناااض إاااتإل النؤئئاااات والفعالياااات الوطزياااة وأيضاااا ناااض إاااتإل نؤئئاااة 

ة  وئاات  رائاية والضار ماإل نرم ية وطزية في الت م الشرقية منا وعتا ت الو زاة التالضايرية أربعا
نزءا ن نوعة نض الشإديات ونن وي الءي،ات والفعاليات واوطر الوطزية في التا م وتبواورت لا ى 

 : الو زة التالضيرية ن نوعة نض التوديات ق نتءا عوج الزالو التالي
ضرورل ت نيع الفعاليات الوطزية فاي هي،اة عاناة فاي التا م باعتبارهاا عادانة  ولاة فوئاطيض تالات 

وااعااتض عااض قيانءااا ونتاار عنوءااا بياات الشاار  فااي التاا م " هي،ااة التاا م الوطزيااةا فوئااطيض " ئاام ا
ونااض تودااياتءا أيضااا تشااميإل النمتااب التزفيااذل والءي،ااة العانااة التااي تتمااوض نااض تئااعة  وا،اار وهااي 

ة التإطايطا االقتداا ا  التاازوض والالتااو ا الإا نات اوئائايةا النؤئئااات الئيائايةا ال يزياةا النالياا
 .و ا،رل ال فا  والئتنة العانة

منا ماض نض ضنض التوديات آلية ازتإاب أعضا  النمتب التزفيذل وتمويف  بوضع برزانج عنإل 
ل وا،ر وأقئام الءي،ة ووضع نشرو  نوا زة ئزوية وق  شر  فيدإل الالئيزي و نتؤ  في التشاور 

إل ااعتض عض تأئيئءا في نزتدف والتزئي  لغايات تشميإل  وا،ر وأقئام هي،ة الت م الوطزية قب
 .م 1663شءر مازوض أوإل 

 
الت ما النتاونة الفوئطيزية والتغيير ) في  رائة قانت بءا الباال ة التز ريم بعزواض  4.9.1

ترم  الباال ة عوج  ور العوانإل اال تناعية النإتوفة في عنوية التالوإل الن زي (  1665الن زيا 
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مات النواطزيض في العزاية برزباتءم والا اتءم وا إاإل نع الترمي  بشمإل إاا عوج  ور الر 
ال ينتراطية الج الاليال االقتدا ية والئيائية واال تناعية وال تافية الن زيةا ويء ف هذا البال  الج 
تئويط الضو  عوج نا تتوم ب  العوانإل الفوئطيزية والتي تعزي بءا النؤئئات الفوئطيزية النإتوفة 

ار أض عنوية ه م واعا ل بزا  هيموية الن يزة ليئت ببئاطة زتي ة لوءينزة في الت م الشرقية الظء
وازنا تعمم عنوية  يالمتيمية   لية بيض الفوئطيزييض واالئرا،يوييض أل اض  1691االئرا،يوية نزذ 

هذ  العنوية قررتءا االعناإل النتعارضة لوفوئطيزييض واالئرا،يوييض وتالاوإل الباال ة أض ت بت بأز  نض 
إل النالافظة عوج النؤئئات اال تناعية واالقتدا ية والنؤئئات النءزية والن تنعية والإيرية إت

وال تافية وال يزية تنمض الفوئطيزيوض نض الناية ازفئءم ض  ئيائة ال نج التي تنارئءا بو ية الت م 
 .الج  ازب إو  ظروف إادة ضرورية لوتزنية النالوية في الت م الشرقية

إااااااتإل  رائااااااتءا الئيائااااااات االئاااااارا،يوية التااااااي اتبعاااااات فااااااي التاااااا م الشاااااارقية و  تئااااااتعر  الباال ااااااة
ائااتراتي يات النتاونااة الفوئااطيزية الءا فااة الااج النايااة ار  التاا م الشاارقية وهويتءااا وتعطااي ان وااة 
عوج ذلت في نراالإل نإتوفة ن إل رف  الفوئطيزيوض االزضنام لوبو ية االئرا،يوية اليض الوت بو يتءم 

شاارمة مءربااا  التا م و ور النؤئئااات فااي نوا ءااة فار  النزاااهج االئاارا،يوية عوااج العربياة وقضااية 
 ... النؤئئات التعوينية الت ارية والطتبية الج زيرها نض االن وة واالضرابات

وتإوااا الباال ااة اض و ااو  النؤئئااات الإادااة بالتزنيااة والدااالة والتعواايم والناارأل والتااو  االزئااااض 
تئاهم في تطوير الفظ االالئام باض الت م الشرقية هي نوت لوشعب والنوئيتج والنئرن واالعتم 

الفوئطيزي بالنفاهيم الوطزية اال ازءا ترى باض هزات رف  فوئطيزي عاض وعاي لوتنيا  بايض النتاوناة 
نض أ إل الت م وبيض زضاإل بتية ئماض الضفة الغربية وز ل وبالتالي لم يئتطيعوا اض يطوروا نزظنة 

 .نوال ل لونتاونة نض ا إل الت م الشرقية عوج عمم ال ازب االئرا،يوي شنولية او ائتراتي ية
 
في  9000االتيا ات الت م عام ) ال زبي بعزواضو  وفي ن اإل التعويم وفي  رائة مناإل 1.9.1 

وضع تدور لنا ئتموض عوي  الا ات ئماض   لجه فت ال رائة ( 1669ن اإل التربية والتعويما 
في ن اإل التربية والتعويم نض الي  ع   النعونيض والن ربيض  9000 الت م الشرقية الفوئطيزية عام

والنزاهج واوبزية والت ءي ات والإ نات نض إتإل ودف الوضع التعويني وتالويو  وتال ي  النشامإل 
التي تعازي نزءا الن يزة في هذا الن اإل وتال ي  اقتراالات لنعال ة هذ  النشامإل والالا ات 

النبرن ة نع نربيض  تالنزءج النئالي وال ازي الوتا ا: نزء يض وهناواتبع الباال اض .النتوقعة
ع ا  الطوبة  نإتاريضا وشنوت زتا،ج ال رائة تو يع تواري   زشا  الن ارم وال ءات النشرفة عويءا واا
ونتارزة ا  الام الدفوف بيض هذ  الن ارما وزئبة العانويض في هذ  النؤئئات التعوينية 

يض  نيع هذ  النؤئئات  م يتطر  الباال اض لوضع هذ  النؤئئات نض ونؤهتتءم ونتارزة نا ب
زاالية النبازي والت ءي ات والنراف  والإ نات العانة لوطتب في ن االت الدالة واارشا  الزفئي 
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واال تناعي واوزشطة الرياضية وق  تودإل الباال اض  لج و و  نشامإل ذاتية تتن إل في ضعف 
ف نؤهتت الطواقم التربوية العانوة فيءا وضعف الزشاطات النئاز ل البزية التالتية لون ارم وضع

لعنوية التعويم وضعف الإ نات الطتبية وإدودا  في ن اإل اارشا  الزفئي واال تناعي والنءزي 
وق  إوا الباال اض الج وضع نعالم . ومنا يتبيض أيضا ضعف االهتنام بالزشاطات التنزء ية

 :أوضا  النؤئئات التربوية والتعوينية في الت م نزءاائتراتي ية شانوة لوزءو  ب

 . توفير ال عم النالي المافي والنئتنر لءا لتتنمض نض أ ا  وا باتءا بفاعوية واقت ار .1
 ي ا   ءا  تربية وتعويم فوئطيزي قول إاا بالت م ويتإذ نزءا نترا لتع ي  التوا    .9

 .الفوئطيزي فيءا

ت م زفم النزاهج التي تطب  في ن ارم الضفة الغربية الترمي  عوج أض يطب  في ن ارم ال .3
بنا فيءا توت التي . والعنإل بالت ريج عوج أض يتولج ئماض الت م العربية   ارل ن ارئءم  نيعا

 .ت يرها بو ية الت م والنعارف اائرا،يوية

نية وتوعية الن تنع النت ئي زالو أه. تطعيم النزاهج بنواضيع تتعو  بالت م وتبر  أهنيتءا .9
 . ضالزتاي الئويم نا بيض النئونيض والنئياليي

تشميإل ل زة نئاز ل نض نإتوف الطوا،ف واالت اهات والتإددات لنئاز ل  ءات التربية  .5
 .والتعويم

وق  اإتتم الباال اض  رائتءنا بتت يم اقتراالات الوإل نشاريع تربوية تء ف  لج وضع النؤئئات  
 :وق  تم وضع نوا زات تت يرية لءا واهم هذ  النشاريع  9000التربوية في نئتوى  ي  بالووإل عام 

 .تطوير الطواقم التربوية نءزيا عوج ن ى  ت  ئزوات .1

 .تطوير تعويم العووم والالائوب  .9

 .بزا  وديازة الن ارم .3

 .ت وي  الن ارم بوئا،إل تعوينية أئائية .9

 .تطوير النمتبات الن رئية .5

 .بزا  نرم   تافي رياضي
 

نؤئئااات الإاا نات اال تناعيااة فااي التاا م واالتيا اتءااا التااج ) ئااة بعزااواض عيااوي  راقاا م   1.9.1
وتءاا ف  لااج وضااع دااورل شاانولية عااض عاا   وزوعيااة الإاا نات والنؤئئااات (  1661ما 9000عااام 

والنرام  اال تناعية في ن يزة الت م  لج  ازب وضع تداور عاض الا اات التا م فاي هاذا الن ااإل 
ؤئئاات والإا نات النت ناة وتوبياة الالا اات اال تناعياة م وذلات بءا ف تطاوير الن9000التج العام 

وقاا  .  والتزنويااة وقاا  اعتناا  الباالاا  ناازءج ااالدااا  الوداافي بائااتإ ام أ اتاايض االئااتبازة والنتابوااة
تطر  الباال  في  رائت   لج لنالة تاريإية لب اية زشو  النؤئئات والإ نات اال تناعياة قباإل عاام 
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 1691-1691 لج ذمر النؤئئات التي زشأت في الفترل نا بيض م وازتتإل في الفدإل ال ازي  1691
وعااااار  أهااااا افءا ووضاااااعءا التاااااازوزي وإااااا ناتءا وزشااااااطاتءاا وفاااااي الفداااااإل ال الااااا  يزتتاااااإل الباالااااا  

وأنااا الفدااإل اوإياار فيتزاااوإل . ويئتعرضااءا باازفم الطريتااة 1691لونؤئئااات التااي ظءاارت بعاا  عااام 
ضااانض عااا   ناااض النؤشااارات ن اااإل أزواعءاااا وتو يعءاااا  الباالااا  فيااا  تالوياااإل ونعال اااة البيازاااات الئاااابتة

العونياااة  تنزءاااا ونئاااتوى إااا ناتءا والناااؤهت ضال غرافاااي وال ءاااات النئاااؤولة عزءاااا وزوعياااة النزتفعاااي
ويإرج الباال  في إاتنة تتضنض تتا يرا لون ااالت التاي هاي بالا اة لوا عم والتطاوير . لوعانويض فيءا

ي ا ر ذمار  ولفات االزتباا   ليا  الاوإل هاذ  ال رائاة أزءاا ونناا . في النؤئئات ويضع موفة تت يرية لءا
قاااا  تزاولاااات النؤئئااااات العانوااااة فااااي التاااا م الشاااارقية ونااااض ضاااانزءا النؤئئااااات التااااي تتبااااع ل ءااااات 

 . ئرا،يوية
 

إطااة تءوياا  التاا م فااي اربعااة أبااواب (  1666التاا م زاا ا  أإياار ا ) ززاايم فااي متاباا   تزاااوإل 1.9.1
ئاتراتي ية التاي اتبعتءاا ائارا،يإل فيءاا قباإل اعاتض  ولاتءم فاي عاام بالي  تزاوإل فيءا تاري  التا م واال

ويزاقي إطة تءوي  الت م عوج النئتوى التازوزي وعوج  1691ويزتتإل الالتتإل الت م عام  1691
 .نئتوى التزظيم والتإطيط الءيموي والنشاريع االئتيطازية وئيائة البو ية االئرا،يوية 

اوإل الو ااو  الفوئااطيزي فااي التاا م تاريإياااا  غرافيااا و ينغرافيااا منااا انااا الباااب ال ااازي نااض متاباا  فتزاا
تعاار  لوو ااو  الئيائااي الفوئااطيزي فااي التاا م الااذل زشااط فااي عتاا  ال نازيزااات نااض التاارض العشااريض 

 .إتإل النؤئئات الزتابية وال ناهيرية واالز ية والتي ت ي  عض نا،ة نؤئئة
االئاتنية ويشاير الاج اض االوقااف لءاا  ور ذو تاأ ير ويتطر  ززيم الاج االناامض النت ئاة واالوقااف 

عوااج الوضااع االقتدااا ل والئاامازي فااي ن يزااة التاا م لمااض هااذا الاا ور ال يئااتإ م بمفااا ل وإدودااا 
 .فينا يتعو  بنا تنوم  نض أراٍ  باالنماض ائتغتلءا القانة النئامض لونت ئييض

اناااإل عوااااج الئاااياالة والتاااي تتااااأ ر وتالااا   عاااض الوضاااع االقتدااااا ل لون يزاااة والاااذل يعتناااا  بشااامإل م
باووضااا  الئيائااية والضاارا،با ويزتتااإل لتطااا  التعواايم ونااا ناار بءااذا التطااا  نااض نالاااوالت وئاارلت  
ويااور  االدااا،ية عااض ال ءااات التااي تتاا م إاا نات التعواايم فااي التاا م الشاارقية ونااض ضاانزءا ناا ارم 

وضع الدالي في الن يزة التي مازت ون ارم ومالة الغو   م يتزاوإل ال االئرا،يويةالبو ية والنعارف 
تعتبر النرم  الدالي االوإل واالهم لونواطزيض النت ئاييض اال ازءاا ترا عات بفعاإل ا ارا ات االالاتتإل 
ويااور  عاا   نااض النؤئئااات التااي تغطااي الإاا نات الدااالية فااي الن يزااة وال يئاات زي الماتااب ودااف 

 يزااة بالياا  يالماام االئاارا،يويوض الئاايطرل إاا نات البزيااة التالتيااةا النيااا ا الن ااارلا والمءربااا  فااي الن
عويءا وتئير الج االهناإل النتعن  في اوضاعءا ويشير الج ت ربة شارمة مءرباا  التا م و ورهاا فاي 
تت يم هذ  الإ نة لونت ئييض ويإتتم ززيم متاب  بتدورات ونتترالات الاوإل نئاتتبإل التا م الئيائاي 

 .بيض الواقعية واالنر الواقع 
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النؤئئااات االهويااة فااي ) ئااة التااي ا رتءااا شاابمة النزظنااات اوهويااة تالاات عزااواض وانااا ال را 1.9.1

فءاااي تءااا ف الاااج تاااوفير قاعااا ل نعووناااات نزائااابة وضااارورية الاااوإل ( 1666التااا م الواقاااع واالفاااا ا 
نؤئئات العنإل االهوي  اإإل الن يزة النت ئة نض الي  ع  ها وطبيعة زشاطءا واز ا اتءا ووضعءا 

التئ يإل وئزوات تئ يوءا وفروعءاا وايضا نعوونات عض الءيمإل اال رال لءا  التازوزي بالزئبة ل ءة
ناااض النؤئئاااات التزنوياااة نئااا وة ووضاااعءا قاااازوزي واض أم ااار ناااض % 61والعاااانويض فيءاااا وتبااايض اض 

  19وتبايض أيضااا اض 1691نؤئئاة ننااض إضاعض لوبالا  تام تأئيئااءا بعا  عاام  11ئابعيض ناض بايض 
نزءا نر عيتءا ن الم انزاا  ا وتزاولات ال رائاة ايضاا %  91يزنا نؤئئة نر عيتءا ن الم ا ارل ب

ن اااالت عنااإل هااذ  النؤئئااات وزشاااطاتءا وتباايض و ااو  نؤئئااات تعنااإل فااي  نيااع الن اااالت تتريبااا 
نع اشارل واضاالة الاج داغر ال ام النؤئئاات التاي تعناإل فاي ن ااإل ال راعاة واالر  والنياا  وهاي 

 .إل نض أئائيات الدرا  التا،م نع االالتت
وماااض ننااا الالظتاا  ال رائااة أيضااا اض اهاا اف النؤئئااات التااي الاا  تءا لزفئااءا تتااروان باايض العنونيااة 

الت ريب والتأهيإل وإ نات : واالتئا  الج النال و ية وال قة وق  ال  ت الن االت واالزشطة بنا يوي 
ال راعاة ا تناعية وزشاطات بال ية والتو  االزئاض ونؤئئات في ن ااإل الداالة والداالة الزفئاية و 

والبي،ة وتئتء ف الزئا  واالطفاإل والشباب والنئازيض ولام ت ا  ال رائاة فار  فاي االت اهاات الر،يئاية 
التي تعنإل ناض إتلءاا النؤئئاات النت ئاية عواج داعي  ف،اتءاا النئاتء فة ئاوا  مازات  اإاإل ن يزاة 

 ءااا أل اض التاا م فتااط أو  اإوءااا وإار ءااا فءااي ال تفدااإل باايض زشاااطءا  اإااإل ن يزااة التاا م وإار 
باإل منااا تشااير ال رائاة الااج اض زالبيااة . التو ا  لنشاااريع نئاتتبوية ال يرماا  ائائااا عواج ن يزااة التاا م

 .النؤئئات تت م إ ناتءا لئماض الن يزة والترى والنإينات
اناا عااض التالا يات والعتبااات فتاا  لإداتءا ال رائااة بأربعااة أزاوا  هااي ناليااةا ئيائايةا ا اريااةا قازوزيااة 

مإل الناليااة ال ازااب االهاام نااض النعيتااات والتالاا يات يويءااا الئيائااية ونااض  اام اال اريااة واالتواات النشااا
نؤئئاااة  11م زتوااات 1661-1611مناااا تبااايض ال رائاااة أزااا  إاااتإل الفتااارل ناااا بااايض عااااني . والتازوزياااة

نتراتءا الج إارج الت م وق  ربطت ئبعة نزءا عو تءا لون يزة بتوفر ظروف ام ر نت،نة ونض أهم 
 :التي إر ت بءا ال رائة التوديات 

 . العنإل لرفع نئتوى التزئي  بيض النؤئئات  اإإل الت م وإار ءا .1

 . تال ي  النعوونات النتعوتة باالالتيا ات الإادة لن يزة الت م ونؤئئات العنإل االهوي .9

 . التفمير ال  ل بميفية تت يم نئاع ات فزية لونؤئئات االهوية .3

فعيااإل  ور مااإل نااض االتالااا  العااام لو نعيااات الإيريااة بااذإل  ءااو  نتعاا  ل النئااتويات نااض أ ااإل ت .9
 .واالتالا  الزئا،ي

 .نئاع ل النؤئئات االهوية النت ئية عوج ت زي  ندا ر  عم وتنويإل لتغطية االتيا اتءا .5
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واقااع واالتيا ااات التعواايم الفوئااطيزي فااي ن يزااة التاا م ا ) الزناارل بعزااواض وفااي  رائااة أعاا ها  9.9.1
الإ نات التعوينية نزذ العء  اور زاي والتاي مازات تتباع لا ت   ءاات  تطر  الباال  لواقع(  9001

وهااي و ارل التربيااة والتعواايم االر زيااة والناا ارم اوهويااة والإادااة وأإياارا ناا ارم ومالااة الغااو  والتااي 
مازت ت رم الئب النزءاج اور زيا وازتتإل بع ها لوال ي  عض وضع قطاا  التعوايم تالات االالاتتإل 

والت لتءوي  التعويم في الن يزة وال ور الذل لعبت  النؤئئات والنتاونة الفوئاطيزية ونا رافت  نض نالا
لوتداا ل لئيائااات فاار  النزاااهج اائاارا،يوية فااي نراالااإل التعواايم مافااة والتااي ازتءاات بااالعو ل  لتعواايم 

لونرالواااااااة ااع ا ياااااااة ولونرالوااااااة االبت ا،ياااااااة فاااااااي عاااااااام  1611/1616النزءاااااااج اور زاااااااي فاااااااي عااااااام 
ونااض  اام تزاااوإل الباالاا  تااأ ير اووضااا  التعوينيااةا ونااض  اام يزتتااإل لتو يااع الناا ارم  .1610/1611

والنؤئئات التعوينية الئب الئوطة النشرفة عويءا والتي أدبالت تتباع أرباع  ءاات با ال ناض  ات  
ويتزااوإل عار  تفادايإل ام ار عاض عا   . بالي  أدبالت ن ارم بو ياة االالاتتإل هاي ال ءاة الرابعاة

 . لمإل  ءة واع ا  الطوبة فيءا وبع  التفاديإل عض ت ءي اتءا وتطورهاالن ارم التابعة 
بشي  نض التفديإل ن اإل التعويم النءزي في الن يزة والن ارم الإادة بءذا الزو  نض  لتزاوإل الزنر 

وماض نض أهم زتا،ج هذ  ال رائة ائتإتا بع  النشامإل التعوينياة والتاي دازفءا الباالا  . التعويم
ئيائااية ونوضااوعية ونءزيااة ففااي الن اااإل الئيائااي لإااا النشااامإل والنعيتااات فااي   لااج  اات  أزااوا 

تع   ئوطات ااشراف عوج الشؤوض التعوينية ونؤئئات التعويم في الن يزة  وض و و  ئوطة وطزية 
بيض ال ءات   ذات نر عية نوال ل ونو نةا وأيضا ع م و و    ارل تعوينية  انعة في الت م لوتزئي

إتوفاااة وتع  ياااة اوزظناااة التعوينياااة التا،ناااة بالتااا م وناليطءااااا  ااام أإيااارا  ناااو  ئيائاااة التعوينياااة الن
التإطايط والتطااوير فااي التاإل التعواايم ا ويزتتااإل زتي اة لااذلت لنشااموتيض تعوينيتايض إطياارتيض وهنااا عاا م 
ائااتيعاب الطااتب بيئاار وئااءولة ونشااموة التئاارب الطتبااي وأنااا عااض اوئااباب النوضااوعية والذاتيااة 

ي زتااا الغاارف ال رائااية واو ءاا ل وا الت الال ي ااة والوئااا،إل التعوينيااة وضااعف النوا زااات فتتن ااإل فاا
الإادة بالن ارم ورواتب نعوني الن ارم اوهوية الإادة نض  ءة ونعوني ن ارم االالتتإل ناض 
 ءااااة أإاااارىا  والالا ااااة  لااااج  ورات ت ريبيااااة وتأهيااااإلا والعنااااإل عااااإل  ي ااااا  قاعاااا ل نااااض االتفااااا  باااايض 

ويتزاوإل الباال  أيضاا الالا  باالتعويم ونا ى االلتا ام با  فاي التا م فاي الااالت . لتعوينيةالنؤئئات ا
نتارزااة نااع ال ازااب اائاارا،يوي واوولويااات النطووبااة لتالئاايض وضااع قطااا  التعواايم وهااي ئااض قااازوض 
نوالاا  وعداارل نواا م لونؤئئااات التعوينيااةا واعتنااا  نوا زااة تت يريااة إادااة باالتيا ااات التاا م ونااض 

يإااا شااؤوض التعواايم ورئاام ئيائااية تعوينيااة طويوااة الناا ى تراعااي االالتيا ااات النا يااة  ضاانزءا نااا
 .والنعزوية وتع ي   ور التطا  الإاا في توفير التعويم وتأهيإل الطتب وت ريب العانويض
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إضر في نرم   رائات الت م التابع ل انعاة التا م ب رائاة تالات قام الباال اض ر   اهلل و  9.1..1
 (  9009 ل الت ينة في الت ما الواقع الالالي وافا  التزنيةا البو) عزواض 

وقاا  هااا فت هاااذ  ال رائاااة وبشااامإل ائائاااي الاااج تشاااميإل داااورل التيتياااة عاااض واقاااع البوااا ل الت يناااة عواااج 
ونشاموءا واالتيا اتءا . النئتوى الئمازي واالئمازيا االقتدا لا اال تناعيا الإ ناتي والنؤئئي

ينمض وضعءا في برزانج تزنول يشمإل  ا  ا ناض النإطاط الر،يئاي لوإروج بتوديات عنوية نال  ل 
الذل يتاوم النمتاب الفزاي باعا ا   بءا ف االياا  وازعااي البوا ل الت يناة واتباع الباال ااض ائاووب النئاج 
الني ازي والر و  لنا متب عض البوا ل الت يناة و اا ت  رائاتءنا فاي  نازياة فداوإل يتزااوإل ماإل فداإل 

لعنوي ووضاا  الئاماض النت ئاييض فاي البوا ل الت يناةا وال با  ناض االشاارل  ازب نال   يظءر الواقع ا
الاااج بعااا  ناااا توداااإل اليااا  الباال ااااض عواااج اعتباااار اض البوااا ل الت يناااة هاااي ال ااا   اوهااام فاااي التااا م 
الشارقية واإااذها من اااإل عوااج  رائاة الالااة لنزطتااة  اإااإل الاا و  التا م الشاارقية ئاايعنإل عوااج توضاايج 

لتوضايج الالا اة النوالاة لا ور تزناول فاعاإل لونؤئئاات اوهوياة فاي التا م  أهنية أ را  هذ  ال رائة
الشاارقية الزءااا تمااا  تمااوض اال ئااام الوالياا ل التااي تعنااإل ويعااواإل عويءااا فااي الوقاات الالااالي لوتيااام بءااذا 

الالااي االئااتنيا الالااي : فتاا   ااا  فااي ال رائااة ااشااارل والتعريااف بااليااا  البواا ل الت ينااة وهااي. الاا ور
ويدااف الباال ااض هااذ  اوالياا  بأزءااا نتئانة الااج الااارات . الااي اورنزايا الالااي اليءاو لالنئاياليا ال

ومااإل الااارل نموزااة نااض أالااواي ومااإل الااوي نمااوض نااض الشاات  والبيااوت النترابطااة والنتدااوة ببعضااءا 
الاابع  بالياا  ت عااإل البواا ل الت ينااة أشااب  نااا تمااوض بالشاابمة وبانماااض الئااماض التزتااإل نااض بياات الإاار 

 .أئطج النزا إلونض الي  إر عبر 
ناض نئااامزءا هاي عباارل عااض % 99يعايي ئاماض البوا ل الت ينااة فاي ظاروف ئاامزية داعبة اليا  أض 

نتارا نربعاا ورباع هاذ   90نض الوال ات الئمزية العربية نئاالتءا اقاإل ناض % 55شت  دغيرل فءزات 
ة نااض النئااامض ناااض ا  الااام أو م افااة ئااامازي% 91م نربعاااا يعاااازي 90النئااامض نئاااالتءا أقاااإل نااض 

 .أفرا  لوغرفة الواال ل 5تعازي نض ا  الام نفرط أل أم ر نض % 19عالية و 
نض النئامض ال يتاوفر فيءاا % 99نض بيوت البو ل الت ينة ال تدوج لوئمض البشرل و% 9005هزات 

ناض % 50. ناض النئاامض تفتتار  لاج فزاا  إاارج الئامض% 19فئالة  اإوية إادة بوعب اوطفاإل و
وشارن الباال ااض ناا ياز م عاض  .ال يو   فيءا زوافاذ % 1106ات رطوبة عالية وبيوت البو ل الت ينة ذ

هااذ  الظااروف الئاامزية الدااعبة نااض نشاامتت ا تناعيااة وأئاارية وأإتقيااة ونااا تضاافي  نااض ن ياا  نااض 
الضغط عوج أفرا  العا،وة والرنازءم نض إدودياتءم و يا ل المبت النفرو  عوج الفتيات والزئاا  

ت م يرل عوج الطوبة تتن اإل فاي ر ا ل التالدايإل و فاع بعضاءم لوتئارب مناا أزءاا ونا تترم  نض تأ يرا
 .تؤ ل  لج ه رل او واج الشابة

منا تطر  الباال اض بتوئع للوضا  التعوينية وال ءات النشرفة عويءا النتن وة باووقااف اائاتنية 
ئااتنيةا المزااا،م واو ياارل وبو يااة التاا م ويئاات إل عوااج  ال اام التتدااير نااض قبااإل ونؤئئااات أهويااة واا
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بو يااة االالااتتإل بااأض البو يااة اائاارا،يوية لءااا ن رئااتيض فتااط فااي البواا ل الت ينااة وهااي لونرالوااة اوئائااية 
ناض ن ناو  الدافوف % 99فتط ناض إا نات النرالواة اوئائاية و% 3909وتوفر هاتاض الن رئتاض 

النؤئئااات اوهويااة  وهااذا يوضااج ال اام الاا ور التزنااول الااذل تتااوم باا . نااض أعاا ا  النااوظفيض% 90و
منا وأظءرت هذ  ال رائة زتا في ع   النرام  الداالية . والتال يات المبيرل أنانءا في هذا الن اإل

ئااااعةا  لاااج  ازاااب زيااااب  99فاااي البوااا ل الت يناااة وعااا م و اااو  عياااا ات تتااا م إااا ناتءا عواااج نااا ار 
ي الفااراي المبياار الإاا نات النت نااة لونئاازيض ونراماا  لعااتج الناا نزيض ولاايم هزااات أل نئتشاافج يغطاا

 .الذل زشأ عض  زت  االالتتإل لنئتشفج الءوئبيم
ناض ن ناو  ئاماض البوا ل الت يناة % 51أنا عض اووضا  االقتدا ية فت  بوغت زئبة التوى البشرية 

% 19وتبوااغ زئاابة البطالااة % 9101ئاازة  لااج  99-15وتدااإل زئاابة النشااارمة فااي قااول العنااإل نااض 
نااض اوئاار لاا يءا % 11نااض ن نااو  الزئااا  فااي قااول العنااإلا و %19وتبوااغ زئاابة الزئااا  العااانتت 

أنااا عااض اووضااا  اال تناعيااة فتاا  تودااإل الباال اااض  لااج  1.909نعيااإل واالاا ا وتبوااغ زئاابة ااعالااة 
نشموة أئائية في نتا نتءا نشاموة تفشاي النإا رات تويءاا نشاموة التفمات اوئارل وتئارب  19و و  

 .واج النبمر ل ى الفتياتالطوبة نض الن ارم وعنالة اوطفاإل وال  
ويشير الباال اض  لج  ور البو ية النال و  في البو ل الت ينة وبالنتابإل يتطر  الباال اض ل رائة أوضا  

وذلت نض الي  ئزوات زشاأتءا ونر عياتءاا مناا يشايراض  لاج أض  16النؤئئات اوهوية البالغ ع  ها 
عياة وال تافياة يويا  الإا نات الداالية وبارانج ال    اومبر نض زشاطاتءا يترما  عواج البارانج اال تنا

ويشاامإل التنويااإل أهاام النعيتااات والنشااامإل أنااام تزفيااذ باارانج وأزشااطة النؤئئااات  .اونونااة والطفولااة
اوهوية ونض الواضج اض ال م النؤئئات في البو ل الت يناة نالا و  وال يغطاي االتيا اات ئامازءا وال 

ع البوا ل الت يناة اليا  اض هزاات  نعياة أو نؤئئاة أهوياة يتت م نع التطاور وال ياا ل الئامازية لن تنا
وإر ااات ال رائاااة بالع يااا  ناااض التودااايات عواااج النئاااتوى الئيائاااي العاااام .زئااانة 1535واالااا ل لماااإل 

والنئاااتوى الئيائاااي الفوئاااطيزي وعواااج نئاااتوى التااارنيم وااعنااااإل عواااج نئاااتوى النؤئئاااات وعواااج 
 .الئيائينئتوى الإ نات والبرانج وعوج النئتوى االقتدا ل و 

 
نشاارو  ال رائااات التطاعيااة فااي ) قاناات  نعيااة  ال رائااات العربيااة ب رائااة تالاات عزااواض   11.9.1

 ( 9009الت م الشرقية ا 
والااذل تضاانض  رائااة ونرا عااة ن نوعااة نااض التطاعااات النإتوفااة والتااي داا رت بشاامإل نزفدااإل عااض 

قطا  اوطفااإل والشابابا  ا إر وهذ  التطاعات هي قطا  اوراضيا قطا  التعويما قطا  الدالةا
قطا  الرفا  اال تناعيا قطا  اائماض والبزية التالتيةا قطا  الئياالة وقطا  اوعنااإلا وقا  بار ت 
فماااارل تزفيااااذ هااااذا النشاااارو  وال رائااااة نااااض نزطواااا  أهنيااااة تزنيااااة ن يزااااة التاااا م ويءاااا ف  لااااج تال ياااا  

االقتدااااا ية واال تناعيااااة  ائااااتراتي يات وباااارانج لوتاااا م تئاااااهم فااااي التزنيااااة النئاااات انة فااااي الزااليااااة
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وال تافياة وتالئايض اوالاواإل النعيشاية لئاماض التا م والتالضاير لونئااهنة فاي تال يا  الوضاع الزءااا،ي 
لوتاا م فااي زءايااة نرالوااة النالا  ااات التفاوضااية باايض  ئاارا،يإل وفوئااطيض منااا ويءاا ف لوإااروج بإطااة 

 .تزنوية لوت م الشرقية
فة بشمإل نزفدإل ولمزءا اتبعت  نيعءا زفم اوئاووب وق  زفذت هذ  ال رائة عوج التطاعات النإتو

تتريبااااا وهااااي عتاااا  الوتااااا ات البؤريااااة والنتااااابتت واالئااااتبازات والالوتااااات ال رائااااية والنئااااج النياااا ازي 
لونؤئئات العانوة في ماإل قطاا  ونرا عاة او بياات الئاابتة وتعطاي ماإل  رائاة ناض هاذ  التطاعاات 

ة الت م الشرقية والنؤئئاات التاي تتاوم بتتا يم الإا نات دورل واقعية لووضع منا هو عوي  في ن يز
فااي هااذ  التطاعااات ونااض ضاانزءا نؤئئااات ال ازااب اائاارا،يوي وتتودااإل مااإل  رائااة  لااج النعيتااات 

 .والتال يات والفرا النتاالة في مإل قطا  لتالئيض الوضع في 
 

 التعليق على الدراسات السابقة  1..1
 

تنااام عاا   نااض الباااال يض والمتاااب فااي  رائااة ن اااالت نالاا  ل اض نرا عااة او بيااات الئااابتة تظءاار اه
والتي لءا ن لوالتءا في عنوية التزنية فاي ن يزاة التا م الشارقية ا وو ا   بعا  ال رائاات التاي تءاتم 
بن االت نتع  ل نض التزنية ولمزءا تإا نزطتة نال  ل وليئت شانوة وبالتالي فت  تام التطار   لاج 

 ا ناض ن ااإل ال رائاة أو نمازءاا  وقا  تام ائاتإ ام اوئاووب الودافي  ور النؤئئات التي تعتبر  ا  
وأاليازا مازات . أم ر نض اوئووب التالويوي والتفديوي والشانإل ل نيع التطاعات في ال رائة الواال ل

تشتنإل عوج النؤئئات التي تتبع ل ءات  ئرا،يوية وتعنإل في زفام الن ااإل وبالتاالي فتا  مازات هاذ  
وأناااا ال رائاااة التاااي تطرقااات  لاااج . ناااض إدودااايتءا ت اااا  النؤئئاااات اوهوياااةال رائاااات تفتااا  بعااا  

النؤئئات اوهوية بشمإل شنولي فت  اقتدرت عواج تاوفير قاعا ل ناض البيازاات والنعووناات الولءاا ا 
وفاي الايض و ا ت .  ال اض هذا الزو  نض ال رائات لم ي ار  العناإل عواج تالا ي ءا ونرا عتءاا بائاتنرار

واقاااع تطاااور النؤئئاااات اوهوياااة فاااي ن يزاااة التااا م نزاااذ ب اياااة وزشاااأل هاااذ   رائاااة تضااانزت ودااافا  ل
ا فاض النرالوة ن اإل البال  وهي اوم ر تأ يرا عوج وضع ن يزة الت م 9000النؤئئات التج عام 

أإااذت زفاام الااو ض نااض اوهنيااة والالياا  فااي  9009التااج  1691الشاارقية وئاامازءا ونؤئئاااتءا نزااذ 
 1665النإتوفااة وقاا  تمااوض ال رائااة التااي قاناات بءااا آض التزاا ريم نوضااو  ال رائااة بالزئاابة لونراالااإل 

هااي اوقاارب لتالويااإل ئيائااات و ور النؤئئااات اوهويااة فااي التاا م الشاارقية وإدودااا فينااا يإااا 
والواقعاة ضانض الالا و  ال نازياة لو رائاة واض مازات قا  تزاولات  1665والتاج  1691النرالوة ناا بايض 

ؤئئااات هااي الءاا ف نزاا  بتاا ر نااا مازاات هااي الزناااذج بعاا  نزءااا ضاانض ناا إإل ر،يئااي لاام تمااض الن
التااي ائااتإ نت لوتاا ليإل عوااج زظريااة النتاونااة والتغيياار الناا زي ونااض النتالااظ بأزاا  و ااو  تو اا  لاا ى 

 لاج البالا  وال رائاة بتإداا وبترميا   9000النؤئئات في ال رائاات التاي دا رت ناا بعا  عاام 
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مإل عام ونا تتوم ب  النؤئئات اوهوية فاي هاذا أم ر عوج الوضع التزنول لن يزة الت م الشرقية بش
 .الن اإل

وقااا  يماااوض ل ناااو  الوضاااع الئيائاااي بعااا  أوئاااوو وناااا آلااات  ليااا  اووضاااا  الئيائاااية بعااا  ازتفاضاااة 
اوقدج ونا تشء   الن يزة وئمازءا نض الالة ناض الترا اع هاي الئابب ورا  ذلاتا فال رائاة التاي قاام 

رياااة وترمااا  بشااامإل تفدااايوي عواااج  نياااع ال وازاااب الالياتياااة بءاااا الباال ااااض ر   اهلل وئااااني ززياااة و 
واووضا  االقتدا ية واال تناعية والئامازية مناا أزءاا ترما  عواج  ور النؤئئاات اوهوياة فاي ظاإل 

أناااا نشااارو  ال رائاااات . هاااذا الوضاااع  ال أزءاااا ترمااا  عواااج نزطتاااة البوااا ل الت يناااة فتاااط  وض زيرهاااا 
ة لووقااااوف عوااااج اووضااااا  الالاليااااة ويتزاااااوإل التالاااا يات التطاعيااااة فتزاااااوإل  نيااااع التطاعااااات التزنوياااا

والنعيتااات والفااارا نئاااتز ا  عواااج زتاااط الضاااعف والتاااول فاااي ماااإل قطااا  وباااالرزم ناااض أض  رائاااة هاااذ  
التطاعااات اشااتنوت عوااج  نيااع الن اااالت  ال أزءااا أيضااا اشااتنوت عوااج نئااج لاا ور النؤئئااات بنااا 

مبياار والتااارابط والتماناااإل ناااا بااايض التطاعاااات فاااي فيءااا النؤئئاااات اائااارا،يوية وباااالرزم ناااض التااا اإإل ال
 .ن اإل البال   ال أزءا د رت نزفدوة لمإل قطا  عوج ال   

 
 ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها  11.1

 

نااا ينيااا  هاااذ  ال رائاااة عااض ئاااابتاتءا ائاااتء افءا لتتيااايم وتالوياااإل واقااع النؤئئاااات اوهوياااة فاااي التااا م 
 9009-1691ئات زا  وبشامإل نباشار لوفتارل ناا بايض الشرقية وفي  نيع الن االت والتطاعاات  وض ا

فنئااااؤولي هااااذ  النؤئئااااات هاااام او رى بالاااااإل نؤئئاااااتءم وواقعءااااا ا منااااا ازءاااام عوااااج عواااام بال اااام . 
النعيتات والتال يات التي توا   نؤئئاتءم نرورا  بالنراالإل النإتوفة ا وقا  تماوض أهنياة هاذ  ال رائاة 

النئتوى الفر ل لواقع مإل نؤئئة ودوال  لج تتييم عام  تزبع نض موزءا تعزج بالتتييم الذاتي أو عوج
لواقع هذ  النؤئئات ن تنعة ضنض ع   نض النالااور التاي تداب فاي تالتيا  الءا ف الر،يئاي ناض 

 .ال رائة   
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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_____________________________________________________ 
بين الوضع القانوني النظري والواقع البلدية العربية والمؤسسات األهلية ما  1

 اإلسرائيلي العملي
 

 مقدمة 1.1
 

 ض  رائة واقع النؤئئات اوهوية في الت م الشرقية في ظإل زياب البو ية العربية ال ب  وأض تزطو  
نض تتبع وتالويإل نئيرتءا نزذ ب اية تأئيئءا ا لتطات  عواج النءاام واو وار التاي قانات بءاا إاتإل 

تطااورات النإتوفااة التااي ناارت بن يزااة التاا م ونااض  اام التعاارف عوااج نااا ائاات   عوااج هااذ  النراالااإل وال
ئوا  عوج النئتوى التازوزي ال ولي  1691النؤئئات بع  االتتإل  ئرا،يإل  لوت م الشرقية في عام 

والاااذل بتاااي نتتدااارا  عواااج ال ازاااب الزظااارل أو عواااج نئاااتوى اال ااارا ات والتاااوازيض االئااارا،يوية التاااي 
البو ية العربية والنؤئئات اوهوية ا وأيضا  عوج نئتوى الإ نات التي عنوت  ئرا،يإل  اإضعت لءا

عوااج الئاايطرل والااتالمم بءااا فااي عنويااة ناا  و اا ر نااا بيزءااا وباايض النؤئئااات اوهويااة والتااي نااا  الاات 
 .نئتنرل التج لالظة اع ا  هذ  ال رائة 

 
 بلدية القدس العربية ووضعها القانوني   1.1

 
 :1941الصادر عام  111ة عن بلدية القدس العربية قبل القرارخلفي 1.2.2

 
فاي عءا  ال ولاة الع نازياة ومازات عباارل عاض  1193لت  تم تائيم اوإل بو ياة عربياة فاي التا م عاام 

وق  تالفات البو ياة ناض إنئاة اعضاا  نعيزيايض  (1666العاارف ا )هي،ة نالوية دغيرل ذات ئوطة نال و ل 
 1191نئيالي وواال  يءو ل اال ازءا لم تباشر اعنالءا فعويا اال في عام  ت ة نض النئونيض وواال  

والااذل . 1111وقاا  اداابج زشاااط الن واام البواا ل ام اار باارو ا بعاا  داا ور قااازوض البواا يات فااي عااام 
زا عوج نئؤوليات البو يات وميفية تشميوءا بالي  تتموض نض ئتة الج ا زي عشر عضوا يزتإبوض 

قازوض البوا يات وا باات ونئاؤوليات البو ياة ونزءاا ازشاا  ودايازة النباازي لن ل اربع ئزوات منا بيض 
العانااة والطاار  واالئااوا  وت وياا  الئااماض بالنيااا  اضااافة الااج التإطاايط واالشااراف عو ازشااا  النبااازي 

( 9000الوبي ا ) وتئ يإل الوال ات والوفيات واالشراف عوج النطاعم وانامض الترفي  وتت يم إ نات االنض

وض الن وم البو ل في فترل الالمم الع نازي ناض عشارل اعضاا  ئاتة ناض النئاونيض وا زااض ناض وق  تم
النئاايالييض وا زااااض ناااض اليءااو  ومااااض ئاااويم الئااايض افزاا ل الالئااايزي ر،يئاااا لوبو يااة عزااا  زءاياااة الالمااام 



 99 

 الع نازي والذل ئوم قوات االالتتإل البريطازي و يتة تئويم الن يزة زيابة عض النتدرف الترمي ع ت
 . 1611بت في التائع نض مازوض االوإل 

وقاا  تنيااا ت الفتااارل نزاااذ تائااايم البو ياااة العربياااة التاااج زءاياااة الالمااام الع ناااازي فاااي فوئاااطيض فاااي العاااام 
بإو  ئواب  اعتن ها الئماض العرب الالتا عز  الال ي  عض تشميإل البو ية واهنءاا اض يماوض  1611

رب ونئااااونيض نااااع تن يااااإل نالاااا   لوعاااارب ر،اااايم البو يااااة عربيااااا نئااااونا ويمااااوض زالبيااااة االعضااااا  عاااا
  (1619العارف ا )النئيالييض واليءو  

 
عيزاات الالمونااة البريطازيااة نوئااج ماااظم  1611ونااع وقااو  فوئااطيض تالاات االزتاا اب البريطااازي عااام 

والاذل ناا لبا  اض اقياإل   1611الالئيزي ر،يئا لوبو ية إوفاا لشاتيت  الئايض الالئايزي بعا  وفاتا  عاام 
زراإل ئتورم بئبب تايي   لونظااهرات التاي  ارت فاي التا م وتاييا   لتتاويج عوج ي  ال  1690ئزة 

النوت فيدإل نوما عوج ئوريا النوال ل إتإل إطاب  بءذا النضنوض لو ناهير النالتش ل أنام البو ية 
منا قام ئتورم بتإفي  ع   اعضا  الن وم الج ئتة اعضاا  با ال ناض عشارل ومااض ( 9000الوبي ا ) 

ع   االعضا  النئونيض ناض ئاتة الاج ا زايض فتاط وقا  قاام بتعيايض رازاب بيات  ذلت نض ا إل تإفي 
  (9003النءت ل ا )الزشاشيبي ر،يئا لوبو ية اضافة الج تعييض زا،بيض ل  اال هنا نئيالي واالإر يءو ل 

وبذلت ادبج الزضاإل ال إل ضناض الئيطرل فاي الن وام البوا ل والالفااظ عواج زالبياة فيا  بعا  عاام 
الداارا  الئيائااي ضاا  وعاا  بوفااور وهاا ف الالرمااة الدااءيوزية باقانااة وطااض قااوني   اا   نااض 1611

لويءااو  فااي فوئااطيض وقاا  لااوالظ فااي هااذ  الفتاارل تااوتر فااي العتقااات باايض االعضااا  العاارب واالعضااا  
اليءو  في الن وم البو ل نزءا رف  نوئج ماظم الالئيزي ائتعناإل الوغة العبرية الج  ازاب الوغاة 

ة االعضاا  اليءاو  باذلت وبتيات  وئاات الن وام البوا ل تا ار بالعربياة فتاط التاج العربية رزم نطالبا
الي   ارت االزتإاباات لون وام البوا ل وتماوض ناض ا زاي عشار نتعا ا و عات مناا يواي  1691عام  

 ( 9000الوبي ا ) إنئة لونئونيض وأربعة لويءو  و ت ة لونئيالييض 
واع    ي ل زا عويءا قازوض االزتإابات الذل وفتا الزظنة وق 1639وق   رت االزتإابات في عام 

قطاعاا ازتإابياا باليا  مااض  19وضع  البريطازيوض في ب اية العام ذات  اليا  تام تتئايم الن يزاة الاج 
مإل قطا  ين إل زالبية لطا،فة نض الطوا،ف ونزج التازوض الالمونة البريطازية دتالية اإتيار ر،يم 

وقاا  إئاار العاارب الغالبيااة فااي . ياايض عضااوييض اضااافييض البو يااة نااض باايض االعضااا  النزتإباايض وتع
الن وااام الوإل نااارل اليااا  تماااوض الن وااام ناااض ا زاااي عشااار عضاااوا زدااافءم ناااض العااارب نااازءم اربعاااة 
نئونيض وا زيض نئيالييض والزدف االإر نض اليءو  وقا  عا ا العارب ذلات الاج نازج قاازوض االزتإااب 

زي يتتدار  عواج ناالمي العتاارات نناا ا ى الاج ال  االقترا  لونئتا ريض بعا  اض مااض التاازوض الع ناا
 (   9000الوبي ا ) ا  يا  اع ا  اليءو  ادالاب ال  االقترا  بزئبة مبيرل 
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وق  تم تعييض الئيض الإال ل ر،يئاا لوبو ياة اضاافة الاج تعيايض زاا،بيض لا  االا هنا يءاو ل هاو  ازي،ياإل 
ونمازاة إاداة مازات ندا ر  اوئتر واالإر نئيالي هو يعتوب فاراج وقا  تنتاع اوئاتر بداتاليات

 1639لوالئائااية والإتفاااات الع ياا ل بااايض الاار،يم العرباااي وزا،باا  اليءاااو ل والتااي ا  ا ت الااا ل عاااام 
.وذلت االت ا ا عوج ائتنرار الء رل اليءو ية 

 ( 1610روبزئتيض ا ) 
 

 :1911-1941البلدية العربية من عام  2.2.2
 

اليا  تشانإل بو ياة التا م ناع التارى الن ااورل شارقا الا و  الن يزاة ب 111ال   قرار ت ويإل الت م رقام 
(    9001أياوب ا ) التج قرية ابو  يم و زوبا التج بيت لالم وزربا التج عيض مارم وشناال التج شاعفاط 

( الء زاااة )والتاااج قباااإل اتفاقياااة وقاااف اطااات  الزاااار  1691وناااع زءاياااة االزتااا اب البريطاااازي فاااي اياااار 
ض العرب واليءو  وزشات بوا يتاض نزفداوتاض وقا  تارأم مازت الن يزة ق  قئنت نا بي 30/11/1691

ا ارل البو ية في ال ازب العربي ازطواض دافية الذل ماض يشاغإل نزداب نئاؤوإل الإ يزاة فاي البو ياة 
 ( 1619بزفيزئتا )النوال ل 

زاام التتئاايم الفعوااي لون يزااة  ال أض االناام النتالاا ل عااا ت وأماا ات نااض إااتإل ال نعيااة العانااة نباا ا ور 
واودااات اض يماااوض لوتااا م نمازاااة  11/19/1691الداااا ر فاااي  169التااا م فاااي قرارهاااا رقااام تااا ويإل 

إادااة نزفدااوة عااض بتيااة فوئااطيض واض توضااع تالاات ئااوطة االناام النتالاا ل الفعويااة وعااا ت ال نعيااة 
6/19/1696الدااا ر فااي  303العانااة لتدااا   عوااج نباا ا التاا ويإل لوناارل ال ازيااة فااي قرارهااا 

 ااريم ا )

ن واام  انعااة الاا وإل العربيااة تايياا   لنباا ا التاا ويإل وعارضاات  ائاارا،يإل واالر ض  فااي الاايض اعوااض(  1611
ت يراض نالا  ات ئرية فينا بيزءنا  1696وزيئاض  1691الوتاض مازتا في الفترل نا بيض تشريض ال ازي 
 (   1611 ريما ) 3/9/1696ازتءت الج توقيع اتفاقية الء زة بيزءنا في 

 ض وائاارا،يإل باتإاااذ اال اارا ات التنااام ائااتيعاب مااإل لالدااتءا فااي وعوااج الفااور ئااارعت مااإل نااض االر 
ولمااض بفااار  مبياار فااي الئيائااة واال اارا ات النتبعااةا فبيزنااا باا ات الالمونااة االر زيااة بزتااإل . الن يزااة 

النماتب الالمونية والنؤئئات الءانة نض الت م الج عناض االنر الذل عنإل عوج اضعاف النمازاة 
ا (1666ززايم ا ) زة الت م التي مازت تعرف التاج ذلات الالايض بعادانة فوئاطيض الئيائية واال ارية لن ي

بااا ا االئااارا،يويوض العناااإل عواااج بزاااا  وتطاااوير ال ازاااب الغرباااي ناااض الن يزاااة وتع يااا  نمازتءاااا وبااا ات 
 93/1/1650الئااوطات االئاارا،يوية النإتوفااة بزتااإل نماتبءااا ونتاار اعنالءااا الااج التاا م الغربيااة وفااي 

 .الت م الغربية عادنة الئرا،يإل ( المزيئت)ئرا،يوي اعوض البرلناض اال
وننااا . شااباط نااض العااام زفئاا  اقئاام الاااييم واياا نض اليناايض التازوزيااة ماااوإل ر،اايم لو ولااة فيءااا 11وفااي 

ي إل عوج النمازة الإادة التاي اولتءاا الئاوطة االئارا،يوية لوتا م الغربياة هاو تضااعف عا   ئامازءا 
بالي  ا  ا  ع   الئماض نض  1691توت تتئيم الت م والتج العام إتإل الئزوات التئع عشرل التي 



 99 

وقااا  تباااع اال  ياااا   1691عشاااية الااارب ال ياااراض  1690000الاااج  1691فاااي تناااو   1000000زالاااو 
الئمازي زشااط عنرازاي ا ى الاج اتئاا  رقعاة الن يزاة بات اا  ال زاوب وال زاوب الغرباي اليا  اقانات 

وبااالرزم نااض ( 1615 ااريم ا )ريااة  اام المزيئاات فبزاات ائاارا،يإل نبزااج الالمونااة ونبااازي   ياا ل لو انعااة العب
اعتض االر ض عض تغيير وضع بو ية الت م الج انازاة التا م اال اض هاذا التغييار بتاي زيار نوناوم 

 .   (1610روبزيئتض ا )في ال م الني ازية او النئاع ات التي تت نءا الالمونة اور زية لون يزة  
 

 : 1911دية العربية بعد عام الوضع القانوني للبل 1.1.1
 

 1691/ 9/ 1ناااع اتناااام ائااارا،يإل االاااتتإل االراضاااي الفوئاااطيزية الواقعاااة تالااات الالمااام االر زاااي ياااوم 
وقا  اعواض فاي . أد ر الاييم هرتئوي قا،  قوات ال يي االئرا،يوي فاي الضافة الغربياة  ت اة نزاشاير

االنض والزظام العام في النزااط  الاي  النزشور االوإل عض تولي ال يي االئرا،يوي  نام الالمم القرار
االتوءاااا اناااا النزشاااور ال اااازي فتااا  اعواااض زتاااإل داااتاليات الالمااام والتشاااريع والتعيااايض واال ارل بالزئاااابة 
لونزاط  التي االتوتءاا ائارا،يإل الاج يا  التا،ا  العئامرل لونزطتاة اناا فيناا يتعوا  بالنزشاور ال الا  فتا  

ة وباااذلت يماااوض التضااا  واال ارل العربياااة فاااي التااا م  ااا  ليفداااإل التااا م قضااا،يا عاااض الضااافة الغربياا
  ( 9000الوبي ا ) الشرقية ق  الغيا نض و ءة الزظر االئرا،يوية نزذ االيام االولج لتالتتإل 

بالاااإل الن وااام البوااا ل العرباااي وقااا  مااااض تيااا ل  9/1691/ 96وقانااات الالموناااة االئااارا،يوية بتااااري  
ع ا   نزاذ الياوم االوإل لوالارب لتتا يم الإا نات البو ياة موليت ر،ايم بو ياة ال ا   الغرباي قا  ابا ى ائات

لوئماض العرب االنر الذل عارضا  زارميم قا،ا  النزطتاة الوئاطج فاي الب اياة ووافا  عويا  فاي الياوم 
  (1619بزفيزئتا )التالي وادبج نوظفي البو ية الغربية نتوا  يض في نعظم  وا،ر االنازة 

زوض ازظناة الئاوطة والتضاا  وتعا يإل قاازوض البو ياة الاذل اقر المزيئت تعا يإل قاا 9/1691/ 91وفي 
مناااا زاااا التاااازوض قباااإل ) اداابج بنو بااا  يئااانج لاااو ير ال اإوياااة بالئاااب تتاا ير  و وض ا ااارا  تالتيااا  

باض يد ر اعتزا يوئع في  نزطتة اإتداا بو ية نا بضام نئااالة تالا  ت فاي نرئاوم ( التع يإل 
اعطات الاو ير داتالية تعيايض اعضاا  اضاافييض  دا ر بنو ب قازوض ازظنة الئوطة والتضا  مناا

لون وم البو ل في النزطتة التي  رى ضنءاا انا التازوض ال ال  النمنإل لوتازوزييض النذموريض فماض 
ا  وفااي اليااوم التااالي قاناات الالمونااة باداا ار 1691قااازوض النالافظااة عوااج االنااامض النت ئااة ئاازة 

ضاا،ءا وا ارتءاا عواج التا م الشارقية وقضاج االإار نرئونيض قضج اال هنا بئرياض قازوض ال ولة وق
الوباي ا )بتوئيع ال و  البو ية الت م الغربية لتشنإل النئاالة الواقعة ضنض ال و  انازة التا م الشارقية 

الااف  وزاام تنتاا  نااض دااورباهر فااي ال زااوب الااج نطااار قوزاا يا فااي الشااناإل  19وبءااذا ضاانت  (9000
أباو عرفاة )بو ل لن يزة الت م الغربية في ذلت الوقت  وزم هي نئاالة النئطج ال 31900اضيفت الج 

 ( 1615ا 
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وتعاار  اعضااا  ن واام االنازااة لونضااايتات والنتالتااات وطوااب ناازءم تتاا يم طوبااات لتئااتنرار فااي 
العنااإل فاااي البو يااة النوالااا ل اال ازءاام رفضاااوا ذلااات لاا،ت يعطاااوا الشاارعية لعنوياااة الضاام والاااإل الن وااام 

،ااا  العئااامرل لوتااا م ناااع تيااا ل موليااات الاااإل الن وااام البوااا ل ازءاااج التا 9/1691/ 96البوااا ل وفاااي 
 (.1619بزفيزئت ا )بنرائيم رئنية التج اليموض هزات نشموة  ئتورية 

 
 :الوضع القانوني والّرد الدولي لحل البلدية العربية  4.2.2

 
ا ارتءاا وا ءت ائرا،يإل زت ا ش ي ا وائتزمارا  وليا وائعا في اعتاب قرارها بتطبي  قضا،ءا وقازوزءاا و 

عوااج التاا م الشاارقية والضاام الفعوااي الااذل تضاانز  هااذا التاارار والتااي تاام ذمرهااا ئااابتا وزااذمر فااي هااذا 
وقاارار  1691الدااا ر فااي الرابااع نااض تنااو   9953الئاايا  قاارار ال نعيااة العانااة لتناام النتالاا ل رقاام 

 ام  1691/ 91/5فاي   959تنو  ناض العاام ذاتا  وقارار ن وام االناض  19الدا ر في  9959رقم 
واماا ت  نيااع هااذ  التاارارات عوااج اض  نيااع  1696الدااا ر فااي تنااو   991قاارار ن واام االنااض رقاام 

 .الإطوات التي اتإذتءا ائرا،يإل لضم الت م الشرقية ولتغيير وضعءا الزية نوغية 
وق  فشوت نالاوالت ائرا،يإل عوج الدعي  ال ولي في اقزا  العالم باض الء ف نض قرارها النذمور ئ  

فو اااأت الاااج ( 9000الوباااي ا ) . اال ارل الاااذل إوفتااا  الالااارب وتاااأنيض الإااا نات النإتوفاااة لوئاااماض  الفاااراي
نالاولاااة مئاااب و  ئاااماض الن يزاااة عاااض طريااا   عاااول أعضاااا  ن وااام انازاااة التااا م لتزضااانام لبو ياااة 
الت م الغربية وذلت في نالاولة الضفا  الشرعية عوج قرار الضم والإل البو ية العربية ولمض اعضا  

ة التاا م رفضاوا ذلاات نوضااليض ا رامءاام لوغار  نااض ذلات وعاا م تئاوينءم باااالنر الواقاع وطااالبوا انازا
 (1611 ريم ا ).  1691/  9/  5باعا ل االنورالج نا مازت عوي  الالاإل قبإل 

 
 :  م 1911سياسة بلدية االحتالل في القدس الشرقية بعد عام  5.2.2

 
وبع  اقرار ائرا،يإل قاازوض  1691ترات قبإل ال يراض مازت نئاالة الت م الشرقية أقإل نض ئبعة ميوون

ا تاام توئاايع نئاااالة  1691 /6/ 91بتاااري   1691-5191التااازوض رقاام (  9تعاا يإل رقاام ) البواا يات 
التاا م الشاارقية لتشاانإل نزاااط  نااض الضاافة الغربيااة لاام تمااض ضاانض الاا و ها فااي االدااإل وطبتااا لءااذا 

قرياة فوئاطيزية اليءاا ا ضام بعضاءا ضانا  91ضام االنر الدا ر عاض و ارل ال اإوياة االئارا،يوية تام 
مانت وضنت ا  ا  نض البااقي ومزتي اة لاذلت ا  قفا ت نئااالة التا م الشارقية  اإاإل الا و  البو ياة 

 (  9009 نعية اال رائات العربية ا ) ميوو نتر نربع  1009ال  ي ل الج 
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فتط نض %  609زرا  االئماض يبوغ ن نو  النزطتة التي ينومءا الفوئطيزيوض وينمض ائتعنالءا ال
أراضااي التاا م الشاارقية الياا  تناات اعااا ل تإطاايط التاا م الشاارقية الئااب نعااايير ئيائااية تإطيطيااة 
  ي ل والتي ودفءا النئتشار الئاب  لر،يم البو ية لوشؤوض العربية بأزءا تء ف الج تالتي  ناا يواي 

الو ااااو يض االئاااارا،يوي  تزنيااااة الو ااااو  اليءااااو ل فااااي التاااا م الشاااارقية ا إواااا  الااااا   الضاااارل باااايض: 
 (  1661اليشض ا ) . والفوئطيزي في الن يزة ومبج الزنو الئمازي الفوئطيزي فيءا 

قررزاا  1663 – 1695وفي زفم الئيا  يتوإل تي ل موليت الذل ائتنر ر،يئا لبو ية الت م نا بيض 
اراضااي  اض زضاايف نئاااالات شائااعة نااض ( النوئااعة ) نزاذ ال وئااة االولااج لون واام البواا ل لوتاا م 

شرقي التا م منزااط  إضارا  يالظار البزاا  فيءاا ورفضازا النإططاات الءيموياة التاي قا نءا الئاماض 
العرب فت  تم التضيي  عوج البزا  العربي عبر تعطيإل النإططات الءيموية وفي الالة توافرها اعاقاة 

ون اعطا  الرإا ا واض نزالات الارإا فتا  مااض دااالب الرإداة يطالاب با فع رئاوم باهظاة تتارا
نض تموفة بزاا  نئاتتإل  ر اة أولاج ال ار % 50الف  والر وهي رئوم تعا إل تتريبا  90-15نا بيض 

وقااا  مازااات نالداااوة هاااذ  اال ااارا ات عااا م تنماااض الئاااماض العااارب اال ناااض اقاناااة  9م 900بنئااااالة 
والاااا ل ئاااامزية اقيناااات فااااي التاااا م   99911نتابااااإل  1663-1691والاااا ل ئاااامزية نااااا باااايض  10969

يعزي اض النعا إل الئازول لوبزاا  اليءاو ل لوفتارل الئاابتة نتارزاة بالبزاا  العرباي قا   الشرقية لويءو  وهذا
وياااأتي هااذا الفاااار  زتي اااة وض البزااا  اليءاااو ل هااو بشااامإل أئائاااي المااوني ويااا عم ناااض  1.909ماااض 

ني ازية ال ولة ا بيزنا ال تتالنإل الئوطات الالمونية االئرا،يوية او الئوطات البو ية لن يزة الت م أل 
 (   1661ندطفج ا ) ئؤولية بتاتا ت ا  البزا  العربي ن

ولغاياااة الياااوم ا ت اااا  الن يزاااة  1691اض ئيائاااة التنييااا  واالهنااااإل النتعنااا ل والنتواداااوة نزاااذ عاااام 
ئاازة  95وئاامازءا هااي ئيائااة  ابتااة لاا ى الالمونااة االئاارا،يوية اوناار الااذل يؤماا    تياا ل مولياات بعاا  

 :ول  بدراالة تانة نا يوي نض ائتتن  لر،ائة البو ية عز  ق
قوزا تإردات ولم زف بءا ا قوزا تمرارا اززا ئزئاول التو  العرب بالتو  اليءو  في الن يزة ا ماتم فااري ناض أل "   

ناذا فعوت ؟ ن ارم ؟ ال شي  ا أردفة ؟ ال شي  ا نرام   تافية ! نضنوض ا نض ا إل الت م الشرقية ؟ ال شي  
 ارل  ا و و زاهم بالنيا  ا لمض لنااذا ؟ لنداوالتءم ؟ لرفاا  اليااتءم ؟ أياض ؟ مااض هزاات زعم أقنزا لءم ن! ؟ ال شي  

 ".بع  الاالت الموليرا ا وإاف اليءو  أض يدإل ذلت اليءم ا وعز ها أقانوا ن ارل وشبمة نيا  ض  الموليرا 
فااض  والتج عز نا يموض هزات توظيف اعواج فاي بعا  الإا نات والبزاج التالتياة فاي التا م الشارقية

الء ف نض ورا  ذلت ا الئيطرل عوج عرب الن يزة وتع ي  نطالبة ائرا،يإل لوعالم باالعتراف بالئيا ل 
 (9009ر   اهلل وإضرا ). االئرا،يوية عوج الت م 

ومااذلت يؤماا  نيااروض بزفزئااتي ا زا،ااب ر،اايم بو يااة التاا م االئااب  باااض الئااماض اليءااو  فااي الن يزااة 
ات العانة التي تإددءا الالمونة االئرا،يوية لبو ية الت م ويفي  نض الزفت% 60يالظوض بنا زئبت  

فتاااط تدااارف عواااج البزاااج التالتياااة فاااي التااا م الشااارقية ناااض ا ناااالي % 9الندااا ر زفئااا  أض الاااوالي 
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نإدداتءا ال تشمإل اال التويإل نض ا نالي نا تفرضا  ئاوطات االالاتتإل ناض ضارا،ب ورئاوم عواج 
  (9001ا ا الإوا ) الئماض العرب في هذ  الن يزة 

إوفااا لتياا ل مولياات والااذل اقزااع  ءااات  9/11/1663لتاا  ائااتوم ايءااو  اولناارت بو يااة التاا م بتاااري   
رئم الئيائة االئر،يوية لوت م فاي البو ياة االئارا،يوية وزيرهاا ناض النؤئئاات بااض الف اول الالضاارية 

قية والغربياااة لااايم قئااانت الن يزاااة الاااج نااا يزتيض وبااا اوا بالعناااإل عواااج  ئااار الف اااول بااايض التااا م الشااار 
ائات ابة الالتيا ااات النااواطزيض الفوئااطيزييض فاي التاا م الشاارقية وازنااا بءا ف اعااا ل التطبياا  العنوااي 
لنفءوم توالي  الن يزة  وض اض يؤ ر ذلت عوج نشرو  التءوي  الذل فءن  الر،يم الئاب  تي ل موليت 

  (1666ززيم ا ) 
يم التودايات والنتترالاات وقا  توداوت الو زاة الاج وق  تم تشميإل ل زة نض مبار نوظفي البو ية لتتا 

زتا،ج نذهوة الوإل نئتويات الزتا والتتدير إادة فاي ن ااإل الإا نات ئاوا  عواج نئاتوى البزياة  
التالتيااة الياا  ال شااوار   اإويااة نعباا ل ا والن ااارل ق ينااة فااي نرماا  الن يزااة ا الفاار انتداااا فااي 

بات ا ءا ل ا وزتاا فااي اضاا ل الشاوار  وشاابمات التارى ا اضاافة الاج االطفا،يااة الت يناة التاي بتياات 
النيااا  ا  وزتااا فااي نراماا  الإاا نات اال تناعيااة ا وزتااا فااي نراماا  النعااوقيض والبطالااة والنشااامإل 
اال تناعيااة والزفئااية وقاا  اوداات تزفيااذ نشاااريع فااي نإتوااف التطاعااات بتينااة الااوالي نويااار ونويااوض 

 ( 1666ززيم ا ) هذا النبوغ  شيمإل ا نعتبرل ائتالالة ق رل البو ية عوج توفير
مااإل هااذا فااي الوقاات التااي يفاار  عوااج النت ئااييض نإتوااف ازااوا  الضاارا،ب الباهظااة فنزءااا نااا يتعواا  
بضااااريبة الاااا إإل وضااااريبة التينااااة النضااااافة وضااااريبة االنااااتت وضااااريبة ادااااالاب العنااااإل وضااااريبة 

لشاتة أو النالاتت الن ارل وأهنءا عوج االطت  ضريبة االرزوزا والتاي ت باج عواج ائاام نئااالة ا
الت اريااة وقاا  مازاات تالتئااب وفاا  تداازيف النزاااط  ولمااض فااي فتاارل ر،اايم البو يااة اولناارت اداابالت 
نتئاااوية فااي  نيااع النزاااط  والنواقااع فعوااج ئاابيإل الن اااإل تاا فع النالااتت الت اريااة فااي شااار  دااتن 

يا  الالرماة الت ارياة ال يض زفم نا ت فع  النالتت الت ارية االئرا،يوية في شار  يافا او بض يءو ا ال
 .والبيع اضعاف نا هي عوي  في شار  دتن ال يض 

عوااج 9000وعوااج ئاابيإل الن اااإل فتاا  بوااغ قينااة ضااريبة االرزوزااا النفروضااة باااالف الشااوامإل فااي عااام 
الاااف شااايمإل وبواااغ قيناااة النباااالغ الن فوعاااة التاااي  955090101االالياااا  العربياااة فاااي التااا م الشااارقية 

اض الفوئاااطيزييض % 91الاااف شااايمإل أل بزئااابة تالدااايإل  916003901الداااوت عويءاااا البو ياااة نزءاااا 
نض تماليف إا نات البو ياة فاي ن يزاة التا م الشارقية والغربياة اال ازءام بالماا  يتوتاوض % 99ي فعوض 

 .( 9009ر   اهلل وإضرا )نض توت الإ نات % 5
ت الااوإل ئيائااات منااا ويؤماا   النالاااني االئاارا،يوي  ازياااإل ئاااي ناض الااذل  نااع لفتاارل طويوااة نعوونااا
ناض ئاماض % 30البو ية في الت م الشرقية والغربية اض الفوئطيزييض  وعوج الارزم ناض ازءام يشامووض 

وبناا  (9009ر   اهلل وإضارا )% 1الن يزة بشتيءا ال تت او  زئبة نا يتوتوز  نض ال عم الذل تت ن  البو ية 
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ج  ااا  ا ناااض الن يزاااة فتااا  ادااابج اض ائااارا،يإل قانااات بضااام التااا م العربياااة الاااج التااا م الغربياااة لتداااب
لوئااماض العاارب الالاا  فااي الالدااوإل عوااج زفاام الإاا نات البو يااة التااي تتاا م لتئاارا،يوييض طالنااا ازءاام 
يؤ وض الوا بات والضرا،ب الم يرل النفروضة عويءم اال اض الفر  شائع والتنيي  واضج فءزات ف ول 

وية  لوئااماض اليءااو  وباايض تواات التااي تتاا نءا مبياارل فااي ماام وزااو  الإاا نات التااي تتاا نءا البو يااة االئاارا،ي
 : االتي بع  هذ  الفرو  باالرقام (  109)ويوضج ال  وإل ( 1660الوبي ا ) . لوئماض النت ئييض 

 .الفرو  في إ نات البو ية النت نة لويءو  والنت ئييض في ن يزة الت م :  109  وإل 
 

 القدس الغربية مجال الخدمات
الخدمات المقدمة للسكان 

 اليهود

 القدس الشرقية
الخدمات المقدمة للسكان 

 المقدسيين

 تراإيا البزا 
 (  1666إورل ا ) 

 
 البزا 

 ( 9003 ءا  االالدا  الفوئطيزي ا ) 

 1166الدإل اليءو  عوج 
 1661رإدة بزا  عام 

 
وال ل ئامزية  510399تم بزا  

 9001لءم عام 

الداإل الئاماض النت ئاييض عوااج 
 رإدة في زفم العام  959

 
 وال ل ئمزية  300011

 الدرف الدالي 
  (أ – 9009 نعية ال رائات العربية ا ) 

يإااااااااااااا م الميواااااااااااااونتر الواالااااااااااااا  
 زئنة 193

 زئنة  9106يإ م الميوونتر 

 الطر  واالردفة
 ( 9ا ع   9000شرازا،ي ا ديف ) 

 

 ميوونتر 910 رى تعبي  
 110يإ م الميواو نتار النرباع 

ماااااام  100زئاااااانة منااااااا يو اااااا  
 أردفة

ميوااونتر يإاا م  11عبياا   اارى ت
الميوااااااونتر يإاااااا م الميوااااااو نتاااااار 

زئاااااانة ا يو اااااا   9991النربااااااع 
 مم نض االردفة 13

 إ نات تو يع شبمة النيا 
 ( 1666إورلا )  

بعاا  االاليااا  تاام ت وياا ها نااض  شبمة نيا  قوية ونتوا زة 
 –نداااوالة نياااا  رام اهلل والبيااارل 

 .شعفاط  –بيت الزيزا 
بعاااااا  النزاااااااط  الترويااااااة يااااااتم 

وي ها عبار ازابياب ذات قطار ت  
داغيرل ليئاات بنئاتوى الضااغط 

 النتبوإل 
شاااايمإل  950لبو يااااة تإدااااا اشااايمإل  110تإداااا البو ياااة  إ نات التعويم 
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 ( 1666إورل ا )

 
 
 
 
 

 ائتتتلية النوا زة
 ( 9001الزنرل ا ) 

 .لمإل طالب ئزويا 
 

طالاااااااب  99الطاااااااتب بنعااااااا إل 
 .لودف

 
 

تتنتااااااااع الناااااااا ارم بائااااااااتتتلية 
وا ارل ذاتياااااااااااة فيناااااااااااا يإاااااااااااا 

 الني ازية

 لمإل طالب ئزويا 
 

 3309داااافوف نمتظااااة بنعاااا إل 
 .طالب في الدف 

 
 

ي ااب تتاا يم طوااب فااي مااإل ناارل 
 يو وض درف أل نبوغ 

 *نواقف ئيارات 
 

وفااارت البو ياااة نواقاااف ئااايارات 
ن ازيااااة إادااااة وبو يااااة تتئااااع 

ئااايارل فاااي عاااام  990660الاااج 
1661  

يو   في الت م الشرقية نواقف 
ئاااااايارل فتااااااط  161تتئااااااع الااااااج 
 لزفم العام 

نمتبااااة بواقااااع نمتبااااة لمااااإل  99  *1666نمتبات عانة عام 
 نواطض 190536

 100نمتبتاض بواقع نمتباة لماإل 
 ألف نواطض

ال يتااة أل ال يتااة لمااإل  1010     *ال ا،  عانة 
 نواطض 991

ال يتاااااااااة أل ال يتاااااااااة لماااااااااإل  30
 نواطض  10399

 *نراف  رياضية 
 

 نرف   531
 نواطض  1/110

 نرف   33
 نواطض  1/90091

 نوا زة البو ية 

Statistical yearbook of Jerusalem 

, 2000, No, 18  

 

بوغاات فااي الن اااالت النإتوفااة 
نويوض  96نويار و 9000عام 

 الف شيمإل  935و

الدااااااة التاااااا م الشاااااارقية نزءااااااا 
909 % 

  **نتاع   ووم  
لماااااإل  1نتعااااا  بنعااااا إل  9169

 شإا 103
لماااااااااإل  1نتعااااااااا  بنعااااااااا إل  110

1935 
 **الزفيات نيا  الشرب 

 1993لماااااااإل  1بنعااااااا إل  969
 شإا 

 35000واال ل لمإل  9

 939لماااااااإل  1بنعااااااا إل  1196 **الاويات قنانة 
 شإا

 1906بنع إل واال ل لمإل  196

 **اضوا  ازارل لوشوار  
 91بنعااااا إل واالااااا  لماااااإل  1500 19لماااااااإل  1بنعااااااا إل  91500
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 شإا  شإا 
    www.Jerusalemwatch.orgنوقع  * 

 93/11/1666موإل هاعير ا ** 
 

  المؤسسات والخدمات في القدس الشرقية3.2   
 

  :م  1941المؤسسات والخدمات الفلسطينية في مدينة القدس قبل عام  1.3.2 
 

لئيائي هو اوإل تعبير عض الزشاط ا 1691يعتبر تأئيم اتالا  زئا  فوئطيض في ن يزة الت م عام 
(   1666شاااابمة النزظنااااات االهويااااةا ) اال تناااااعي االهوااااي فااااي التاااا م الشاااارقية فااااي عءاااا  االزتاااا اب البريطااااازي 

باالضافة الج البو ية العربية والذل ماض ياإذ الطابع اال تناعي والتربول والدالي وااليوا،ي وق  تم 
وتشااميإل ل اااض لتئااعاف تشااميإل ل اااض نإتوفااة ماااض الءاا ف نزءااا  نااع التبرعااات لونزاضااويض ازااذات 

وزيرها وق  ب ا هذا الزشاط ياإذ شمت ام ر تزظينا عتب النؤتنر الزئا،ي الفوئطيزي الذل عتا  فاي 
والذل قرر تشميإل  نعيات تطوعياة زئاا،ية فاي نإتواف النا ض الفوئاطيزية  1696ن يزة الت م عام 

. 
وزشااطت عوااج ارضااية  يزيااة  وشااء ت ب ايااة العشااريزات ايضااا زشااو  ال نعيااات الإيريااة والتااي اقيناات

وزئااا،ية ونزءااا  نعيااات اقيناات نااض نزطواا  الااوعي الااوطزي لوظااروف التااي عاشااءا الشااعب النت ئااي 
ازذات وق  مازت تت م مافة الإا نات فاي ن ااالت الرعاياة اال تناعياة والداالية والتربوياة والئيائاية 

عواج الداعاب والنشاامإل التاي  النإتوفة وتوعب ال ور الفاعإل الشابا  الالا ياات ال ناهيرياة والتغواب
عاشءا شاعبزا وناض ابار  هاذ  ال نعياات  نعياة الاانتت الطياب االر وذمئاية الزا اة الباا،م الفتيار 

وق   ا  زشاط  (1619اتالا  ال نعيات الإيريةا )   1696م و نعية الئي ات العربيات عام  1699واقينت عام 
الربعيزاات الالاة ازتشاار وائاع لءاذا الزشااط هذ  ال نعيات وتطورت اليا  شاء ت عتاو  ال ت يزاات وا

 ( ت – 9009 نعية ال رائات العربيةا ) االهوي بالمم التفاعتت التي شء تءا فوئطيض في ذلت الوقت 
 

 : 1911-1941المؤسسات والخدمات الفلسطينية في القدس الشرقية 2.3.2  
 

العداايبة ال  ياا ل التااي  ائاات ابة لوظااروف 1691لتاا  زنااا العنااإل االهوااي وتطااور فااي اعتاااب الاارب 
الناات بالفوئااطيزييض زتي ااة التشااري  والترنااإل والتيااتم وقاا  ظءاارت  نعيااات إيريااة ونؤئئااات تطوعيااة 

وماااض ال باا  لوتطااا  االهوااي التطااوعي نااض اض يتم ااف ويزشااط ( 1619اتالااا  ال نعيااات الإيريااةا ) لرعايااة هااؤال  
يام الءي،ة ال ولية الزا اة الت ،ايض وفاي ليئتطيع اض يوا   التال يات وإادة في الفترل التي ئبتت ق

http://www.jerusalemwatch.org/
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تأئئات و ارل الشاؤوض اال تناعياة اور زياة بنو اب قاازوض إااا بءاا ومااض ناض طبيعااة  1651ئازة 
عنوءااا االشااراف عوااج الالرمااة اال تناعيااة التطوعيااة وزشاااطاتءا النو ااو ل ازااذات والتااي ا اارت عوااج 

قئاااانءا لتتوافااا  ناااع هاااذ  الزشااااطات ناااع الاااو ارل باليااا  ازءاااا و ءااات اهتناناااات الاااو ارل التاااي بزااات ا
تإدااايا االااا  اقئاااانءا الر،يئاااية بالزشااااط االهواااي واوماااإل اليااا  االشاااراف عواااج ال نعياااات الإيرياااة 

وماااااض نااااض اهاااام  (1616اتالااااا  ال نعيااااات الإيريااااة ا ) والتزئااااي  نعءااااا وبيزءااااا ونالاولااااة  عنءااااا نا يااااا ونعزويااااا 
 :النؤئئات وال نعيات العانوة في هذ  الفترل 

 

 :عية  ار الطفإل العربي ن .1

ونذبالة  ير يائيض بنبا رل نض االزئة هز  الالئيزي  1691تائئت ال نعية في اعتاب الرب 
تترم  اه افءا ائائا الوإل الناية الطفإل الفوئطيزي نض الضيا  والتشر  وتعويم بزات الشء ا  

ة تضم والنالتا يض ومازت اهم الإ نات والزشاطات  زشا  الضازة وبئتاض اطفاإل  م ن رئ
النراالإل االبت ا،ية واالع ا ية وال ازوية وازشأت قئنا لوإياطة ونرم ا  لوت ريب اال تناعي 
التربول والت ريب عوج رعاية االطفاإل  م ازشأت موية نتوئطة لوإ نة اال تناعية نا لب ت اض 

اال تناعية تالولت الج موية اال اب لوبزات تضم اقئانا لوغة العربية والوغة االز وي ية والإ نة 
 .وتنزج  ر ة البمالوريوم

 
 

 : نعية ئي ل البشارل لوروم الما وليت .9

ائئاات هااذ  ال نعيااة فااي البواا ل الت ينااة نااض التاا م بعاا  عااام واالاا  نااض الزمبااة بءاا ف نئاااع ل 
الفترا  والنالتا يض ورعايتءم واياوا،ءم ناض إاتإل او يارل وتتا يم العاتج الات م لونرضاج ناض اهام 

ت التي تتوم بءاا ال نعياة ا ارل نئتوداف لرعاياة الفتارا  ائام لءاذا الغار  الزشاطات والإ نا
أل بع  تائيم ال نعية بئزة واال ل وهو االض نتإدا برعاية االنونة والطفولاة  1650عام 

نض قبإل اطبا  ونوظفيض نتإدديض وياوفر العزاياة والفالاا الشاءرل لوالواناإل مناا يتا م و باة 
ية لتنءات وتناريض عتوية و ئ ية لتطفااإل النتإوفايض عتوياا  ئاإزة لتطفاإل وهزات  ءو  ت تيف

 (.1661عيويا ) 
 

 : ار الفتال الت ،ة .3

لتئاااهم نااع ئااابتاتءا فااي التإفيااف نااض ا ااار الزمبااة وإادااة  1696تائئاات هااذ  ال نعيااة ئاازة 
التإفياااف عاااض النااارأل العانواااة ورعاياااة أطفالءااااا فاقتدااارت عواااج تأئااايم  ار لالضاااازة اونءاااات 

وفتالاات ن رئااة  1691ت ا  اام أزشااأت ريااا  أطفاااإل ا  اام طااورت زشاااطاتءا بعاا  عااام العااانت
 .لوتعوم االبت ا،ي واالع ا ل 
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 : نعية  ار االوال  .9

وهي  نعية نعروفة ونئ وة في اتالا   1691ائئت  ار االوال  مئابتاتءا في اعتاب الرب 
اليتام والنشر يض نض ال نعيات الإيرية في الت م م نعية إيرية ع نازية تء ف لرعاية ا

الذمور الذيض فت وا نزا لءم وابا هم بئبب الالرب والرنوا نض رعاية الوال يض واالئتترار ولءذا 
ماض نض ضنض االه اف ايضا توفير التعويم والنئمض والغذا  والمئا  لءم وتزشأتءم الزشأل 

عية بتوفير زشاطات الئوينة نئاهنة نزءا في تإفيف ال ل نشموة التعويم في الت م وتتوم ال ن
رياضية ورالتت تئاع  عوج  يا ل النعرفة وئ  اوقات الفراي وهي توفر نمتبة دغيرل 

 .لونطالعة
 

 :  نعية الشابات النئياليات .5

.  1691تأئئاات هااذ  ال نعيااة فااي ظااروف دااعبة ايضااا مظااروف ال نعيتاايض الئااابتتيض عااام 
نارال النئايالية والعناإل عواج تزنيتءاا ونض اهم اه افءا رفع نئتوى النرأل فاي الن تناع وإاداة ال

وتاا ريبءا عوااج التيااا ل وننارئااة النواطزااة الدااالالة ا وتااوفر ال نعيااة إاا نات التاهيااإل النءزااي 
بفروعاا  النإتوفااة وينتاا  زشاااطءا فااي هااذا الن اااإل نااض نرماا  ال نعيااة  اإااإل ن يزااة التاا م الااج 

يا قاارب التا م ونإاايم عتبااة النإيناات الفوئااطيزية ن ااإل نإايم ال واا وض قاارب رام اهلل ونإايم قوزاا 
 باار فااي اريالااا وال نعيااة نااض النؤئئااات الر،يئااية التااي تؤهااإل الفتيااات فااي الن اااالت النءزيااة 

 .واال ارية والتج الوغات والوياقة الب زية
 

 : رابطة النزاضإل ال ريج .9

ا 1696وئااا وت م نعياااة عاااام  1691-1691أئئاااءا ن نوعاااة ناااض  رالاااج الااارب فاااي عاااام 
الالرب نض النزاضويض الفوئطيزييض ورعايتءم ونعال تءم وتوفير التأهيإل وه فءا العزاية بنشوهي 

 .الطبي لءم نض إتإل ترميب االطراف الدزاعية وتالئيض نئتواهم النعيشي
 

 : نعية الءتإل االالنر الفوئطيزي .1

ويتن إل الء ف الر،يئي نض تأئيئءا في تت يم الإ نات الطبية واال تناعية  1650أئئت عام 
نواطزيض في الت م وزيرها ونض أهم الإ نات التي ق نتءا في الت م ازشا  نئتشفج وال تافية لو

الءتإل اوالنر لوتولي  واونارا  الزئاا،ية وازشاا  نرما يض لتئاعافات اوولياة فاي البوا ل الت يناة 
 .ووا ل ال و  وتوفير ع   نض العيا ات النتإددة

 
 : نعية النتاد  الإيرية .1
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هاا افءا فااي تااوفير إاا نات ازئااازية لونااواطزيض وإدودااا ابزااا  وتتن ااإل أ 1659تأئئاات عااام 
 .الت ما ولءا اه اف نال  ل لإ نة النواطزيض داليا وا تناعيا و تافيا

ونااض أهاام الزشاااطات والإاا نات ازشااا  نئتشاافج النتاداا  الإيريااة الااذل يتاا م  نيااع الإاا نات 
 .الطبية النتإددة الج  ازب إ نات رعاية اوئر الفتيرل

 
 :ضة ال هور نعية رو  .6

ا يتن اإل الءا ف الر،يئاي ناض ازشاا ها التضاا  عواج تئاوإل الفتياات واياوا  1659تأئئت عام 
عوااج التئااوإل لوالدااوإل عوااج لتنااة  1691النشاار ات الوااواتي ا باارتءض ظااروف نااا بعاا  الاارب 

العاايي وقاا  أزشااات ال نعيااة روضااة اليااوا  الفتيااات النشاار ات وازشااأت ن رئااة ابت ا،يااة مانوااة 
 .(1661عيوي ا ) تعويم النإتوط للطفاإلووفرت فردة ال

 
 : نعية االتالا  العام لو نعيات الإيرية في الت م .10

ونءنتااا االشااراف اال ارل عوااج ال نعيااات النزضاانة الااج االتالااا  والتزئااي  نااا باايض ال نعيااات 
النزضااوية تالاات االتالااا يض الوااوا،ييض فااي زااابوم والإويااإل وتتااوم بتتاا يم العااوض وئاار النعتتواايض 

 .تعوينية وا تناعية ن إل ريا  االطفاإل وإ نات
 

 : نعية تزظيم والناية االئرل االر زية .11

وتء ف الج تزظيم عنوية االز اب وتت يم االرشا ات الدالية واالز ابياة  1693تأئئت عام 
لاالم وتااوفير الإاا نات الإادااة نااض إااتإل النراماا  اال تناعيااة والعيااا اتا وقاا  فتالاات نراماا  

 .بية نع   ارل نرم ية في الت مفي نعظم ن ض الضفة الغر 
واهم زشااطاتءا العناإل فاي ن ااإل الداالة واونوناة والطفولاة اضاافة الاج زشااطاتءا فاي ن ااإل 

 .الئيائة الئمازية
 

 :نبرل االنيرل بئنة لتاهيإل النعاقيض .19

وه فءا رعاية النعاقيض الرميا وإدودا اوطفاإلا وأزشاأت لءاذا الغار   1695تأئئت عام 
ريضااية وترفيءيااة و ا،اارل لوتربيااة الإادااةا ونداازعا لل ءاا ل الطبيااة وتاا ير  وا،اار عت يااة وتن

 .ن رئة تابعة لو نعية
 

 : نعية هيويض ميور لتاهيإل النمفوفيض .13



 39 

-3وها فءا العزاياة بضاعاف البدار أو فاق يا  فاي الف،اة العنرياة ناا بايض  1695تأئئت عام 
ل نعية نرما ا لرعاياة النمفاوفيض وت ير ا .ئزةا نض إتإل برانج التعويم ال اإوي والإار ي 11

 (1661عيوي ا ) . تعنإل نض إتل  عوج تطوير نءاراتءم و ن ءم نع الن تنع النالوي

 
وقاا  ماااض لااو ارل الشااؤوض اال تناعيااة االر زيااة  ور االشااراف والتزئااي  عوااج هااذ  ال نعيااات الإيريااة 

ا ناليا ونعزويا والتغوب عوج وتت يم الزدج وت وي هم بالنرش يض والنرش ات الن ربيض ونالاولة  عنء
اية نشامإل توا ءءا وق  تني ت هذ  الفترل ايضا بتزظيم ال نعيات الإيرياة فاي اتالاا ات لوا،ياة ازب ا  
عزءااا فينااا بعاا  االتالااا  العااام لو نعيااات الإيريااة الااذل ازيطاات باا  نءااام التزئااي  والتإطاايط فااي رئاام 

ة بالتعااااوض ناااع و ارل الشاااؤوض اال تناعياااة وقااا  الئيائاااة العاناااة لزشااااط ال نعياااات واالتالاااا ات الووا،يااا
ويشاارف عوااج ال نعيااات الإيريااة فااي لااوا  التاا م ولااوا  بياات لالاام  1651تائاام هااذا االتالااا  ئاازة 
 .( 1619اتالا  ال نعيات الإيرية ا ) ولوا  رام اهلل ولوا  اريالا 

طوب  ول زة النعاقيض وق  قام االتالا  بازشا  ل اض فرعية شنوت ل زة نالو االنية ول زة نئاع ات ال
الإااا نات الطبياااةا الإااا نات : وقااا  شااانوت الإااا نات النت ناااة ناااض ال نعياااات فاااي هاااذ  الفتااارل عواااج

اتالاااا  ال نعياااات الإيرياااةا )التعوينياااةا الإااا نات النءزياااةا إااا نات رعاياااة النعااااقيضا إااا نات رعاياااة النئااازيض 

1619). 
 
 
 

 : 1911المؤسسات والخدمات الفلسطينية بعد  3.3.2
 

 1691م  فوئطيزيو الت م الشرقية نع باقي اإوازءم في النزاط  يفيتوض نض د نة الزمبة عام لم ي
ونااااا ازطااااوت عوياااا  نااااض ا ااااار عوااااج االر   1691التااااج افاااااقوا عوااااج داااا نة اإاااارى وهااااي الاااارب 

ففاي وقات لايم ببعيا  عاض ازتءاا  الالارب اعوزات ائارا،يإل . الفوئطيزية عاناة والتا م الشارقية إاداة
. قية بالتول لو ولاة االئارا،يوية تالات شاعار العادانة النوالا ل واالب ياة الئارا،يإل عض ضم الت م الشر 

وق  قانت ائرا،يإل بع ل ا را ات عنوية وئريعة بءذا الإدوا وق  مازات الدا نة قوياة باليا  اض 
النؤئئات التا،نة امتفت بترنيم ا ار الالرب ولم تؤئم  نعيات او نؤئئات ا تناعية   يا ل فاي 

 (   1661عيوي ا )  1619ة الت م التج ئز
 

لتاااا  تالااااوإل نضاااانوض زشاااااط نزظنااااات العنااااإل االهوااااي نااااض عنااااإل إياااارل ازااااا ي الااااج طااااابع الزشاااااط 
الن تنعي النتاوم لتالتتإل الذل زشط بع  نزتدف الئبعيزات وق  تني ت هذ  الفترل بتشاميإل ل ااض 

ويااا  والفاار  المشااافية العنااإل التطااوعي والفااار  النئاارالية ول ااااض االيااا  التاارا  الفوئاااطيزي والالفاااظ ع
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العنالياةا النءزياةا الزئاا،ية والتاي  النإتوفاةاوالرياضية وتأئيم اوطر والو اض ال ناهيرية والشاعبية 
اظءاارت اشااماال   ياا ل ونتزوعااة نااض داايغ العنااإل االهوااي النتاااوم وعنااإل هااؤال  التااا ل الشااباب عوااج 

نض اطار النتاوناة الشاعبية لو نااهير اقانة بزية تالتية ب يوة في نيا يض الدالة والتعويم وال راعة ض
وقااا  مااااض و و هاااا فاااي التااا م . ( ت - 9009 نعياااة ال رائاااات العربياااة ا ) مازااات زالبيتءاااا فاااي التااا م الشااارقية 

الئباب تمتيمية وائباب ئيائية فءذا يعزي ازءا تالت الزظام التضا،ي االئرا،يوي الذل ياوفر الناياة 
فااي النزاااط  النالتوااةا لتاا  وفاارت هااذ  النزظنااات إاا نات  نعيزااة نتارزااة باالزظنااة العئاامرية الئااا، ل

لوئماض في مإل النزااط  النالتواة وئااهنت اوال قباإل ماإل شاي  فاي تتوياة  ور التا م الشارقية لتماوض 
   (1665التز ريما )نرم  زشاطات لوضفة الغربية وقطا  ز ل 

عواج البتاا   اإاإل الاا و  ولتا  قانات النؤئئاات العربياة والمزاا،م بنباا رات واقعيااة لنئااع ل الئاماض 
البو يااة وإدودااا نااع توادااإل بزااا  النئااتوطزات وندااا رل االراضااي وارتفااا  اعاا ا  الئااماض اليءااو  
وماض نض ضنزءا الناية الطابع العربي لون يزة النت ئة وماإل االناامض ال يزياة والتاريإياة وتوتات هاذ  

نشااااريع االئاااماض والتااارو   النؤئئاااات الااا عم ناااض الو زاااة االر زياااة الفوئاااطيزية النشاااترمة لتنوياااإل
واالوقاااف والنواقااع ال يزيااة وقاناات عاا   نااض النؤئئااات النئاايالية بنالاااوالت   يااة لتااأنيض االئااماض 

 (.1665التز ريما )نزءا الروم االر وذمم ونزظنة ما وليمية اإرى 
منااا باار  زشاااط اتالااا  ال نعيااات الإيريااة باقانااة ريااا  االطفاااإل وتاا ريب النعونااات والنشااارمة فااي 
تشميإل الو زة العويا لنالو االنية وتعويم المبار بنشارمة  انعاة بير يات و نعياات قطاا  زا ل والتاي 
افتتالت فرو  لءا ونرام  في مإل النزاط  وعت ت ال ورات الت ريبية التاهيوياة لنعوناي ونعوناات هاذ  

ة في االعوام النرام  منا قام بتزظيم  ت  نؤتنرات ا تناعية عوج نئتوى الوطض في الت م الشرقي
وماااااض نوضااااو  النااااؤتنر عااااض  1611بالاااا  اهاااام النشااااامإل التااااي توا اااا  النااااواطزيض وال ااااازي  1616

 .(1619اتالا  ال نعيات الإيريةا )وماض نوضوع  عض الطفإل الفوئطيزي 1619النعاقيض وال ال  
لاااج وفاااي ال نازيزاااات وقبياااإل االزتفاضاااة تشاااموت نزظناااات   يااا ل  تافياااة وا تناعياااة واقتداااا ية ا ت  

تتوياااة  ور التااا م الشااارقية باعتبارهاااا نرمااا ا لوزشااااطات الفوئاااطيزية بتتااا ينءا الإااا نات والزشااااطات 
التزظينية فت  ماض لو و  الدالف والنئارن  ورا في الالفاظ عوج الءوية الفوئطيزية لوئماض فنئارن 

 (.1665ز ريم ا الت)الافظ عوج الءوية ال تافية لوئماض الفوئطيزييض  1619الالمواتي ن ت الذل ازشئ 
هباات النتاونااة الفوئااطيزية فااي ات ااا  اقانااة بزيااة تالتيااة  1663وبعاا  توقيااع اتفاقيااة اوئااوو فااي عااام 

لوالمونااة النئااتتبوية عوااج اعتبااار اض التاا م الشاارقية ئااتموض عاداانة ال ولااة النزتظاارل وقاا  تئااارعت 
ت االئاتراتي ية ال  يا ل وتيرل النالاوالت ل يا ل وتطوير النؤئئات الوطزية فاي التا م الشارقية وها ف

الج اقاناة  وا،ار المونياة نإتوفاة فاي التا م الشارقية ناض هاذ  النؤئئااتا ن وام اائاماض الاوطزي 
الفوئطيزيا ونرم  أبالا  الطاقة الفوئطيزي ون وام الداالة الفوئاطيزية وبما ار والنمتاب النرما ل 

ءاا ائارا،يإل بتاازوض تبزتا  لتالدا  ووا ءت هذ  النؤئئات دعوبة بالغة في أ ا  عنوءاا اليا  قابوت
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يعرف بتازوض الت م ينزع هذ  النؤئئاات ناض االقاناة فاي التا م  1669المزيئت في مازوض االوإل 
 ( 1661نزدورا إريف )

 
 :1911وضع المؤسسات القانوني والممارسات اإلسرائيلية بحقها بعد عام  4.3.2

 
ياة الاج ال ولاة االئارا،يويةا وإتفاا واعتض ائرا،يإل زير الشرعي ضم التا م العرب 1691ا ر ع واض 

التفاقية  زيف الرابعة والتازوض ال ولي النطب  في الز اعاات النئاوالة والتاي تعتبار  نياع اال ارا ات 
والننارئااات التااي اقاا نت ائاارا،يإل عوااج اتإاذهااا الزيااة نوغيااة ا اال اض ائاارا،يإل اعتباارت النؤئئااات 

 نعياات ع نازياة ونئا وة قازوزياا وتوتا،ياا فاي 1691التي ازشات إتإل فترل الالمام االر زاي أل قباإل 
ال اإوية االئرا،يوية ا اناا النزظناات التاي ازشاات إاتإل فتارل االالاتتإل فتا  ئا وت م نعياة ع نازياة 
فاي و ارل ال اإويااة او منزظناة زياار ربالياة فااي الغرفاة الت اريااة اليا  اض ا اارا ات التئا يإل م نعيااة 

ت وزالبااا نااا تمااوض زتي تءااا الاارف  والاابع  االإاار بتااي  وض ع نازيااة مازاات ونااا تاا اإل توا اا  تعتياا ا
 – 9009 نعياة ال رائاات العربياةا ) تئ يإل مأطر  ناهيرية زئوية او داالية او  راعياة او عنالياة او شابابية 

 (ت 
 

وقا  طالاات التاوازيض واال اارا ات االئارا،يوية نإتوااف النؤئئاات والتطاعااات الإ ناتياة ضاانض ئيائااة 
ططءااا ورؤياهااا فااي فاار  ئيائااة االناار الواقااع عوااج الن يزااة وفينااا يوااي بعاا  ننزء ااة ونمنوااة لإ

 .االن وة والزناذج لءذ  الننارئات والتوازيض وتال ي ا في ال وازب الإ ناتية التي هي نالور البال 

 
 :المؤسسات التعليمية 1.4.3.2

 
وياا  التعوايم فااي شاموت ئيائااة فار  النزءاااج االئارا،يوي عوااج نا ارم التاا م الشارقية فااي عنوياة لتء

الن يزة النعرمة ال ا ل التي إاضتءا النؤئئات الفوئطيزية في هذ  الفتارل فتا  قانات ائارا،يإل بالغاا  
م ووضااعت التعواايم االبتاا ا،ي تالاات رقابااة و ارل التعواايم االئاارا،يوية 1699قااازوض التعواايم االر زااي لعااام 

وازوتااات نمتاااب التربياااة والتعوااايم فاااي  ووضاااعت التعوااايم ال اااازول تالااات رقاباااة بو ياااة التااا م االئااارا،يوية
نالافظاة التاا م واعتتواات نئااؤولي التربيااة والنعوناايض وقانات بفاار  النزءاااج االئاارا،يوي الااذل هاا ف 

با  – 9009 نعية ال رائات العربيةا  )الج طنم الشعور الوطزي والتيم العربية والفوئطيزية في الت م الشرقية 

اليا  يتضاي  1696لعاام  599فتاة المزيئات قاازوض رقام وق  أدا رت الموناة ائارا،يإل بعا  نوا (5ا 
التاااازوض بالااا  اشاااراف ماااإل ناااض و ارل النعاااارف االئااارا،يوية والبو ياااة االئااارا،يوية عواااج التعوااايم بالن يزاااة 

 (1669الزنرلا )ونؤئئاتءا الرئنية وزير الرئنية 
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واج النزءااج وهذا ب ور  ا ى الج نتاوناة هاذ  االضضا را ات و عام النا ارم الإاداة التاي ابتات ع
نا ارم  ام وداإل  1االر زي واي ا  الن ارم الب يوة وق  ازشاات  نعياة النتادا  الإيرياة االئاتنية 

ومازت الزتي ة انتزاا  الفوئاطيزييض عاض .( 13 – 19ا ا 9001الزنرلا )  1610ن رئة عام  19ع  ها الج 
لتالااا  الطااتب فااي ن رئااة ارئاااإل ابزااا،ءم لوناا ارم الالمونيااة االئاارا،يوية فعوااج ئاابيإل الن اااإل بوااغ ا

الاج  11/19طالبا وازإفا  بعا  تطبيا  النزءااج االئارا،يوي فاي العاام ( 110) 1691الرشي ية عام 
وبالنتابااإل ماااض هزااات امتظاااظ الناا ارم الإادااة بالطوبااة وقاا  ( ب - 9009 نعيااة ال رائااات العربيااةا  )طالبااا  19

نوال  ي نع بيض االئرا،يوي واالر زاي  بتطبي  نزءاج 11/19الاولت ائرا،يإل تع يإل الوضع في عام 
الااج اض ذلاات ا ى الااج الالااة نااض االربااات والعااب  ال رائااي واالقتدااا ل باالضااافة الااج ارتفااا  أعاا ا  
الرائبيض اونر الذل اضطر أإيرا البو ية اائرا،يوية العاا ل تا ريم النزءااج االر زاي عواج النئاتوى 

واضاافوا بالنتاباإل  1611واالبتا ا،ي عاام  1611 وعواج النئاتوى ااعا ا ل عاام 1613ال ازول عاام 
تعواايم نااا تيض الوغااة العبريااة ون زيااة  ئاارا،يإل وا اارا  تغيياارات با الااة ائاام فوئااطيض عااض الإريطااة ونااض 

 .(  9001الزنرل ا ) النزاهج وائتعناإل ائم أورشويم ب إل الت م 
 69-11ج نااض عااام وقاا  فرضاات ئااوطات االالااتتإل االزتقااات عوااج الناا ارم فااي االزتفاضااة االولاا

وإدودا الن ارم الإادة ئوا  االزتقات الطويوة او التديرل االنر الذل ا ى الج ز ون الطوباة 
الج ن ارم البو ية ول أت االئر التعوينية في الن ارم الوطزية الج تزظيم نعونيءا ونعوناتءا لوتياام 

إل باد ار التعوينات التي تعتبار باعبا  التعويم الشعبي في البيوت والنئا   وقانت ئوطات االالتت
 ( 9001الزنرلا ) ن إل هذ  الت نعات زير قازوزية وتتع تالت طا،وة النئا،وة والعتاب 

وقا  تنيا ت النا ارم الإاداة موزءااا تضام  نياع النراالاإل التعوينياة الااج  ازاب تفرياع لءاذ  الناا ارم 
 9000ناع زءاياة عاام التاج بواغ عا  ها . الج نا ارم تالناإل ذات االئام ولماض تالات فارو  أا با ج

واهام هاذ  النؤئئاات التعوينياة الفوئاطيزية فاي التا م الشارقية .( 9001الزنرل ا )   نازية وعشروض ن رئة
 :نا يوي

 
 :الن ارم التابعة لتوقاف االئتنية العانة .1

والتي ئبتت االشارل الج ب اية ازشا ها نض قبإل  نعية النتاد  الإيرية وق  بتيت تالت اشراف 
نتاد  الإيرياة االئاتنية وائاتظتلءا با ا،رل االوقااف االئاتنية لالنايتءاا ناض التا إإل  نعية ال

االئرا،يوي التج قيام الو زة االر زية الفوئطيزية النشترمة التي ائتنرت في تنويوءاا وعايض عواج 
ا ارتءااا ناا ير تربيااة نالافظااة التاا م الئاااب  النرالااوم الئاازي االشااءب وارتبطاات هااذ  الناا ارم 

م  1611 ارل التربياااة والتعوااايم االر زياااة ناااض الزاالياااة الفزياااة التاااج فااات االرتبااااط عاااام تعوينياااا باااو 
وائاااتنرت الو زاااة االر زياااة الفوئاااطيزية بتاااانيض رواتااابءم التاااج بعااا  اوئاااوو اليااا  قانااات نزظناااة 



 31 

 9001 -9000التالرياار الفوئااطيزية باالشااراف عوااج هااذ  الناا ارم وقاا  بوااغ عاا  ها التااج زءايااة 
 .  ( 9001الزنرلا ) نعونا ونعونة 950ن رئة يعنإل فيءا ( 96)

 

 : الن ارم الإادة االهوية .9

وهي دزفاضا دزف ينوم  فار  ن اإل الموياة االبراهينياة او ن نوعاة افارا  ن اإل نا ارم العءا  او 
والدازف االإار هاو النا ارم الإاداة .  نعيات اهوية من ارم اوقداج و ازوياة اليتايم العرباي

ن رئااة  33وبوااغ ن نوعءااا . ل ن ااإل الفرياارا شااني تا ترائاازطةالتااي تتبااع اوقافااا نئاايالية أو ا ياار 
 (.9001الزنرل ا )  999وبوغ ع   النعونيض والنعونات فيءا  9000-1666عام 

 
 .ن إل  ار االيتام االئتنية الدزاعية والن رئة الدزاعية ال ازوية وزيرها: الن ارم النءزية .3

 

ناض نا ارم ن يزاة التا م % 3303رف عواج ونض ال ا ير بالاذمر اض ئاوطات االالاتتإل ناا  الات تشا
 ( 9009ر   اهلل وإضرا ) 9001-9000نض الع   اال نالي لوطوبة لعام % 56الشرقية و 
 : المؤسسات الصحية 1.4.4.1

 
نئاااتترا ويوباااي االالتيا اااات ضااانض االنمازاااات النتاالاااة ناااض  1691مااااض الوضاااع الداااالي قباااإل عاااام 

ة اور زيااة وزظااام تأنيزءااا الدااالي عااض طرياا  عيا تءااا النؤئئااتيض الرئاانية النتن وااة فااي و ارل الدااال
الدالية في ن يزة الت م والنئتشفج الالموني النعروف بالءوئبيما أنا النؤئئاة الداالية ال ازياة 
فمازت في التطا  الإاا ن إل النئتشفيات النإتوفةا الفرزئاولا ال  ازيا النءتا لا أو ال نعياات 

 . ا الءتإل اوالنرا النطوعوالنؤئئات اوهوية ن إل نئتشفج النتاد
وبعا  بضااعة ايااام نااض  إاوإل ال اايي االئاارا،يوي التاا م الشارقيةا أر ات الئااوطات االئاارا،يوية تالويااإل 
نئتشفج النتاد  الج و ارل لوشرطة وا يرت التضية في الدالافة مذلت في االنام النتالا ل وقا  ز اج 

الاذل مااض النئتشافج االم ار اهنياة الفوئطيزيوض في هذ  التضية والناية نئتشفج النتاد  الإيرياة 
وقاااا  عنواااات أيضااااا عوااااج ندااااا رل نبااااازي نئتشاااافج  ا(1665التزاااا ريما ) فااااي التاااا م والنزاااااط  النالتوااااة 

مناا قانات . الالمونة في الشي   ران والتي لم يمتنإل بزااؤ  ناض الا اإإل و عوا  نتارا نرم ياا لشارطتءا
فة الغربيااةا وقاناات ايضااا بااازت  بااازت  بزاات الاا م وتالويااإل أ ء تاا  وبعضااا نااض نوظفياا  الااج الضاا

العياا ل الطبياة الالمونيااة فاي باااب الئااهرل بنااا فاي ذلات نئاااالة النئااز ل موالاا ات اوشاعة والنإتباار 
  .والدي لية

وفي اوائط ال نازيزاات قانات باازت  نئتشافج الءوئابيم الالماوني فاي البوا ل الت يناة وباذلت تماوض 
) فج أو التاج عياا ل طبياة رئانية لعاتج الناواطزيض قا  الرنات ئاماض البوا ل الت يناة ناض و او  نئتشا

 . (9000الء نيا 
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وق  اإتطت المونة  ئرا،يإل أنراض نءناض يتن تض في تزفيذها لئيائة تءوي  التطاا  الداالي والاذل 
هو    ا نض ئيائة تءوي  الن يزةا وق  تن إل اونر اووإل في ازت  النؤئئاات الداالية النو او ل 

وتن إل ال اازي فاي قياام ائارا،يإل عشاية االالاتتإل عاام . ( 9000الءا ني ا )  ناتءا والرناض النواطزيض نض إ
بتطبياا  الزظااام الدااالي اال بااارل عوااج الئااماض العاارب فااي الن يزااة ائااول بالناا ض االئاارا،يوية  1691

االإااارى وناااع ذلااات ائاااتنرت ئاااتة نئتشااافيات تااا يرها نزظناااات زيااار المونياااة وعااا   ناااض العياااا ات 
داااة فاااي تتااا يم الإااا نات الطبياااة الاااج  نياااع الئاااماض الفوئاااطيزييض فاااي التااا م والنرامااا  الطبياااة الإا

الشرقية وباقي االراضاي النالتواة وقا  مازات هاذ  النئتشافيات النت ئاية ها ف ماإل ناري  ائتعداج 
شاافاؤ  فااي باااقي النئتشاافيات فااي الضاافة الغربيااة وقطااا  زاا ل وذلاات بئاابب تفااو  نئااتوى إاا ناتءا 

الئاوطات االئارا،يوية بااازت  الن يزاة وإدوداا بعا  الارب الإواايج  الطبياة وتعا  ها اال اض ا ارا ات
أ ى الاااج . وفدااإل ن يزااة التااا م عااض باااقي اراضاااي الضاافة الغربياااة ونزااع الفوئااطيزيوض ناااض  إولءااا

ترا اااع عواااج  نياااع اوداااع ل والنئاااتويات التاااج وداااوت الاااج الالاااة ال تتاااإل ئاااو ا عاااض النئتشااافيات 
وق  أ ى هذا االعاتض باازت  التا م الاج  (9001لإوا ااا آبا ا) الالمونية في الضفة الغربية وقطا  ز ل 

نااض ما رهااا الدااالي نااض ابزااا  الضاافة % 10تئاا ي  ضااربة قويااة لونؤئئااات الدااالية التااي يتمااوض 
ر   ) الغربية منا فت ت    ا هانا نض ندا ر  إوءا التي مازت تتن اإل برئاوم العاتج ناض النرضاج 

ي نئتشاافيات التاا م زياار الرئاانية تئااعة نتياايض  والر لعااام ا وبوغاات قينااة الع اا  فاا(9009اهلل وإضاارا 
وق    (9000الء ني ا ) نتييض  والر  9يالتإل نئتشفج النتاد  أعوج زئبة نض هذا الع   بواقع  1666

تفاقنااات اال ناااة النالياااة لنئتشااافج النتادااا  لالااا  التفميااار فاااي ازتقااا  وهاااو امبااار نئتشااافيات التااا م 
ا لءذا فتا   (  9001الإوا ا ا آب ا ) % (  30-90) ئرل بتيت نزإفضة الشرقية الي  اض زئبة اشغاإل اال

تشااموت ل زااة اداا قا  نئتشاافيات التاا م الشاارقية نااض عاا   نااض الفعاليااات العانوااة فااي النئتشاافيات 
وفااي نؤئئااات وطزيااة اإاارى الي ااا  زااو  نااض داايغ التعاااوض والتمانااإل باايض نئتشاافيات التاا م مااي 

ازب ااا  عزءاااا تشاااميإل نوتتاااج نئتشااافيات شااارقي التااا م لوتياااام تالناااي زفئاااءا ناااض إطااار االزااات  وقااا  
بالناااتت ل ناااع التبرعاااات لنئتشااافيات شااارقي التااا م ولنوا ءاااة الئيائااايات االئااارا،يوية الءا فاااة الاااج 

  (9000الء ني ا ) ازت  النؤئئات الدالية وتراليإل عانويءا الج إارج ال و  ن يزة الت م 
 

يوي  ل انياااا ل نياااع ئاااماض التااا م الاااذيض تعتبااارهم ادااابج التاااأنيض الداااالي االئااارا، 1665وفاااي عاااام 
نض إتإل نتتطعات عوج ا ور العانويض اضاافة الاج نشاارمة . المونة االالتتإل نتينيض في ائرا،يإل

داالبي العنإل وهزاات ايضاا نتتطعاات عواج اداالاب الوظاا،ف الالارل والاذيض يعيشاوض عواج التتاعا  
نات التشإيدية عوج نئتوى الرعاية الدالية وهزات رئوم اضافية عوج الإ . او الرفا  اال تناعي

االولياااة واال وياااة ويااا فع النؤنزاااوض نبوغاااا شاااءرياا ويزطبااا  ذلااات عواااج الطوباااة والعااااطووض عاااض العناااإل 
  (  - 9009 نعية ال رائات العربيةا ) والالاالت اال تناعية والنتتاع وض 
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 : الت م الشرقيةونض اهم النؤئئات اوهوية التي نا  الت تت م الإ نات الدالية في 

 . نعية النتاد  الإيرية .1
 . نعية الءتإل االالنر الفوئطيزي .9
 . نعية اد قا  النري  .3
 .ال نعية العربية االر وذمئية .9
 .اتالا  ل اض الرعاية الدالية االولية .5
 . (   – 9009 نعية ال رائات العربيةا ) النرم  الدالي العربي .9

 
 
 

 : في مجال البنية التحتية 1.4.4.1
 

لدءايزة نض ا إل الالدوإل عوج انتيا  لتولي  الطاقة في اعتاب الدوإل اليوزازي دار  ا
ئيطر االئرا،يويوض  1691وفي عام  1619نافروناتيم عوج انتيا  لتولي  الطاقة في فوئطيض عام 

بنئاع ل بريطازيا عوج     نض انتيا  شرمة مءربا  الت م اال اض نالاولتءم النالنونة لتتوي  
ا ا ت ومازت اوالها اعتبار شرمة الت م مغيرها نض  1691إل الت م الشرقية عام الشرمة بع  االتت

النؤئئات التي مازت قا،نة نئ وة توتا،يا بنو ب التوازيض االئرا،يوية وذلت بع  اعتض قرار الضم 
قانت الئوطات االئرا،يوية باالئتيت  عوج  1691ففي اذار  (1663ع نيا ال يراضا )  91/9/1691في 
نض ن نو  االئءم نعطية لزفئءا فر  عضويض % 103م انازة الت م في الشرمة البالغة ائء

  ي يض في ن وم ا ارل الشرمة منن ويض لبو ية الت م النالتوة ننا ا ى الج ازئالاب نن وي رام اهلل 
 (.ت  -النوئوعة الفوئطيزيةا ا ) والبيرل 

تعت ا  عوج نزطتة انتيا  الشرمة عز نا وتبع ذلت الع ي  نض النالاوالت والننارئات ال ا،نة ل
ب أت شرمة المءربا  التطرية بت وي  النئتوطزات الواقعة في نزطتة انتيا  شرمة مءربا  الت م 
بالمءربا  وودإل االنر الج رفع االإيرل  عوى مئبتءا وترتب عوج هذا ال ام الشرمة بتوديإل 

واقعة ضنض انتيا  الشرمة باالضافة الج المءربا  لتاليا  الئمزية والنئتعنرات ال  ي ل وال
 -النوئوعة الفوئطيزيةا ا )  نئؤوليتءا في ت ا  ام ر نض ن،ة قرية عربية اإرى تتع ضنض نزطتة انتيا ها

في الوقت الذل نزعت الئوطات االئرا،يوية الشرمة نض شرا  نول ات اضافية االنر الذل ا برها ( ت 
وتالوإل الشرمة ت ري يا نض نزتج لوطاقة . رية لتئ ي  االتيا اتءاعوج االئتعازة بشرمة المءربا  التط

 ( 1611عتوزةا وابو الربا ) الج نو   لءا 
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وق  فرضت الئوطات االئرا،يوية عوج الشرمة العربية تئعيرل البيع النطبتة في الشرمة التطرية 
ويا نض الالمونة االئرا،يوية وهي تتإل م يرا عض تئعيرل الشرمة العربية التي تتوتج  عنا ئز

ئاهنت الضرا،ب والفوا،  النفروضة عوج الشرمة العربية . االئرا،يوية لتغطية الع   في نوا زتءا
وفي مإل نرالوة مازت الئوطات االئرا،يوية تو    (ت  -النوئوعة الفوئطيزيةا ا ) في ازراقءا بال يوض 

العربية عض نزاط  انتيا ها  الضربة توو االإرى لءذ  الشرمة فتارل تعر  دفتات لتإوي الشرمة
وتارل اإرى تال   عوج انواإل الشرمة النو عة في البزوت االئرا،يوية بء ف اربات الشرمة تنءي ا 
العتض افتئءا وتدفيتءا واد ار قرارات بندا رل انتيا  الشرمة في الت م الشرقية باعتبارها 

إير عنوية الندا رل وازطوتت الالنوة    ا نض ائرا،يإل وتئرل عويءا قوازيزءا اال ازءا اودت بتأ
ع نيا ) االئرا،يوية لوتضيي  عوج الشرمة في ن االت اوئع في نزطتة انتيا ها إارج ال و  الت م

 ( 1663ال يراضا 
ونع ب اية االزتفاضة االولج قانت ايضا بتغيير انتيا  الشرمة بفدإل الع ي  نض النزاط  وإادة 

% 35بالشرمة التطرية ننا ا ى الج الج إئارل الشرمة النئتوطزات ونعئمرات ال يي وربطءا 
  (1666ززيما ) نض نبيعاتءا % 55نض نزاط  انتيا ها والوالي 

و ءت بو ية الت م الج ا ارل شرمة مءربا  الت م أنرا يتضي بال ام الشرمة بع م  1669وفي تنو  
اال بع  ابرا  ادالاب هذ  . با،يربط أل نض الوال ات الئمزية العربية التي تتام ال ي ا بالتيار المءر 

الوال ات لرإا البزا  الدا رل نض البو ية  م الالدوإل عوج نوافتة البو ية لت وي  هذ  الوال ات 
بالتيار المءربا،ي وهي بالتالي نئتنرل في ئيائتءا في تتوي  هذ  النؤئئة وبالتضا  عوج 

الءا ما ال لتتيي  الرمة البزا  العربي ائتتتليتءا والال  نض تطورها وازتشارها وفي زفم الوقت ائتعن
  (1663ع نيا ال يراضا ) في الن يزة 

 
تعتبر شرمة مءربا  الت م درن إ ناتي ائائي وهام في ن يزة الت م و لوشرمة وري عنإل 
وديازة وناتورات تولي  في نزطتة شعفاط ول يءا الطواقم الفزية والإبرات ويعنإل فيءا ام ر نض 

 .نوظف 500
 

 :مجاالت أخرى  4.4.4.1
  

لت  طالت ئيائة ئوطات االالتتإل  نيع النؤئئات عوج اإتتفءا ونزذ االيام االولج نض االتتلءا 
 . او نا بع  ذلت 1691ئوا  نا ماض نزءا في عام 

فعرضت عوج ر،يم بو ية الت م الشرقية روالي الإطيب اض تزضم الج بو ية الت م النوال ل 
منا . عضا  ن وئ  قانت الئوطات االئرا،يوية بالإل البو ية العربيةاالئرا،يوية وعز نا رف  هو وا
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وقانت  ت  روابط ت ارية ائرا،يوية بتت يم العرو  عوج الغرفة الت ارية في الت م الشرقية 
لضنءا الج هيموءا التزظيني فرفضت االإيرل ب ورها وبتيت دان ل تئاع  الت ار وتولت نءنات 

اال ( 1665التز ريما ) يض الذيض مازوا يئافروض نا بيض االر ض والضفة الغربية ا ارية اإرى ت ا  الفوئطيزي
اض ائرا،يإل نارئت وتنارم مإل ازوا  الضغوطات وتتإذ اال را  توو اال را  ضاربة عر  

فت  نارئت . الالا،ط مإل التوازيض التي تمفإل التو  النت ئييض في تشميإل نؤئئاتءم الإادة بءم
ونض ضنزءا  نعية ال رائات الفوئطيزية العربية التي تم  1663قبإل عام  ئيائة ازت  النؤئئات

  (9000شرزا،يا ديفا ) الي  ئنج لءا باعا ل فتج نماتبءا  1669التج عام  1611ازتقءا ئزة 
 

وعض بيت الشر  والتج بع  توقيع اتفاقية اوئوو متبت الدالف االئرا،يوية بأض نؤئئة بيات الشار  
ي التاا م الشاارقية عنواات نزااذ الب ايااة تتريبااا مبااؤرل تن ااإل الئااماض ت ااا  الئااوطة ئاافيزة العواام لوئااوطة فاا

االئاارا،يوية وت ااا  الئااوطة الفوئااطيزية وقاا  الولاات اليءااا ن اارى زشاااط الزتاباااتا والااج  ازااب عنوءااا 
النعاااروف ماااو ارل الإار ياااة فتااا  عنوااات النؤئئاااة ماااو ارل اتدااااإل بالزئااابة الاااج الئاااماض الفوئاااطيزييض 

،ات ناض قباإل الئاوطة الفوئاطيزية والياوم تا ير النؤئئاة فاي التا م الشارقية برزان اا ومنتر لزشاط هي
 .لوتأنيض الدالي

  
وقا  وفاار نالمنايض فااي الإتفااات بايض ئااماض التاا م الشارقية االناار الاذل يرنااي الااج بزاا  الباا يإل عااض 

لنتعاا  ل ا ءاا ل التضااا  االئاارا،يوية فااي الن يزااة والنرماا  ال غرافااي ال  اإل يعنااإل ويضااع النإططااات ا
) لونزاط  في الت م الشرقية ويعزج بيت الشر  بطوب الني ازية لنإتوف االزرا  في تإوم الت م 

 (9000شرازاتيا ديفا 

 

-1611منااااا ماااااض نااااض ضاااانض الننارئااااات ايضااااا قيااااام الئااااوطات االئاااارا،يوية فااااي الفتاااارل نااااا باااايض 
وطة الوطزياة الفوئاطيزية با بار اربع نؤئئات عوج الإاروج ناض الن يزاة بال اة ارتباطءاا بالئا1661

 ا،ااارل االالداااا  الفوئاااطيزيةا ونؤئئاااة التااا ريب النءزااايا والنرمااا  ال غرافااايا وهي،اااة االذاعاااة : وهاااي
تتاار   ئااوطات االالااتتإل فااي ازاات  بياات الشاار   ازيااة  ولاام(   9009ر   اهلل وإضاارا ) والتوف يااوض الفوئااطيزي 

 .لالظة اع ا  هذ  ال رائة الذل نا  اإل نغوتا هو وإنئة نؤئئات اإرى التج 9001عام 
 

اض نا تم عرض  وتوضيال  عض وضع البو ية العربية والنؤئئات اوهوية نض ال ازب الزظرل أو 
العنوي ا ونا تبع  نض ا را ات وننارئات نض قبإل ئوطات االالتتإل لم ير  بءا الإروج والتوئع 

وتطور هذ  النؤئئات  في نوضو  ال رائة بت ر نا ه فت الج تئويط الضو  عوج إوفية وزشأل
نض أ إل االزطت  زالو فءم أوئع لتالويإل واقع النؤئئات اوهوية في 1691اوهوية لوفترل نا قبإل 
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الت م الشرقية بع  هذ  الفترل ا وذلت نض إتإل توضيج البي،ة والنزاخ واالطار العام الذل عنوت 
زة الت م والئماض بيض الواقع ال ئينا اذا نا أضيف لءا االطت  عوج وضع ن ي النؤئئاتفي  هذ  

  .( ازظر النتال  )التازوزي ال ولي الزظرل وبيض الواقع اائرا،يوي العوني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
_____________________________________________________ 

 اجراءات الدراسة 3  
 

ات النئتإ نة فيءا ومياف تام يشتنإل هذا الفدإل عوج ودف لنزءج ال رائة ون تنعءا ومذلت اال و 
 .بزاؤها وتطويرها ا وطريتة تطبيتءا ا والطر  االالدا،ية النئتإ نة بء ف ائتإتا الزتا،ج

 
 منهج الدراسة  1.1

 
 . لغر  اع ا  هذ  ال رائة تم ائتإ ام النزءج الودفي التالويوي زظرا لنت نت  لطبيعة ال رائة

 
 مجتمع الدراسة  2.3 

 
ائة نض  نيع النؤئئات اوهوية في ن يزة الت م ا وزظرا لع م توفر أل ندا ر يتموض ن تنع ال ر 

أو االدا،ية نتإددة بنؤئئات ن يزة الت م الشارقية ضانض ن ااإل تإددااتءا وأها افءا فتا  تام 
الو و  الج عا   ناض النداا ر النإتوفاة لتالضاير قاوا،م بأئانا  وعزااويض النؤئئاات وهاذ  النداا ر 

 :هي 
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 هوية شبمة النزظات او .1
 اتالا  ال نعيات الإيرية  .9
  نعية ال رائات العربية  .3
 أ ز ل بائيا  .9
 النوتتج الفمرل العربي  .5
 ال يارل الني ازية  .9
 

وعز  نتارزة التوا،م التي تام الالداوإل عويءاا ناض هاذ  النداا ر ناع بعضاءا الابع  فتا  تام تالضاير 
إل لوالدااوإل عوااج عزاااويض قا،نااة زءا،يااة تشااتنإل عوااج  نيااع النؤئئااات النااذمورل ا وبعاا ها تاام العناا

لونؤئئااااات زياااار النتااااوفر لءااااا عزااااواض عااااض طرياااا  االتداااااإل الءاااااتفي ا وال يااااارل الني ازيااااة لاااابع  
النؤئئات واالشإاا في التا م الشارقية وبءاذا تماوض التا،ناة الزءا،ياة لن تناع ال رائاة تموزات ناض 

 .نؤئئة (  130) النؤئئات التي اتيج لوباال ة الالدوإل عوج ائنا،ءا وعزاويزءا وبوغت 
 

 اسلوب البحث  3.3
 

لموض هذ  ال رائة تء ف الج تالويإل واقع النؤئئات اوهوية نض و ءة زظر النا را  والنئاؤوليض فتا  
قااررت الباال ااة اتبااا  اوئااووب النئااالي لن تنااع ال رائااة الااذل تاام تال ياا   بالياا  تاام تو يااع ائااتبازة 

وق  و   باض هزات عا   ال . والودوإل اليءاال رائة ل نيع النؤئئات التي أتيج لءا تال ي  عزاويزءا 
بااأم باا  نااض النؤئئااات التااي نااا  الاات ن ر ااة ائااناؤها ضاانض التااوا،م التااي ذماارت ندااا رها اعاات  

 :وهي 
 

 .انا نغوتة زءا،يا او ازءا نتفوة ونتوقفة عض العنإل في فترل اع ا  هذ  ال رائة  .1

 .و  قيتةاو ازءا ليئت نعروفة الال  او اض عزاويزءا ليئت داليالة ا .9
 . أو تعنإل الاليا إارج ال و  الت م الشرقية  .3

 
وبع   ء  مبير لوودوإل الج امبر ع   نض هذ  النؤئئات إدودا فاي نزطتاة البوا ل الت يناة ناض 
التاا م الشاارقية والتااي تطوباات وقتااا و ءاا ا إادااا لتئاات الإل عوااج عزاااويض النؤئئااات فيءااا فتاا  تاام 

شاانإل نإتوااف النؤئئااات التااي تتاا م الإاا نات فااي  نيااع ائااتبازة تاام التأماا  نااض ازءااا ت( 60)تو يااع 
ائاتبازة و ا  اض  ت اة نزءاا ال ( 90)وبع   ء  نضاعف اإر فت  تام  ناع . الن االت والتطاعات 

اناا النؤئئاات التاي لام تئات يب . تزطب  عويءا النعاايير التاي تام وضاعءا ضانض نالا  ات ال رائاة 
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والتياااام بعااا   ناااض ال ياااارات لءااام ولمااازءم للئاااف لااام فتااا  تااام االتدااااإل بنئاااؤوليءا الع يااا  ناااض النااارات 
 :يت اوبوا نالت يض باالعذار التالية 

 .ع م تفري ن را  هذ  النؤئئات وازشغالءم ال ا،م انا بالعنإل او بالئفر  .1

تإااوف الاابع  ورفضاا  لتعب،ااة االئااتبازة موزءااا تتطاار  الااج ندااا ر التنويااإل وال ناا   .9
  ناض ال انعاة تظءار أها اف هاذ  ال رائاة  بالرزم نض و او  و يتاة لتئاءيإل نءناة الباالا

 .نرفتة نع االئتبازة 

 
 منهجية تحليل البيانات  4.3

 
لغر  تالويإل البيازات تم ائتإ ام النتوئاطات الالئاابية واالزالرافاات النعيارياة ا واإتباار فرضايات 

عتيض اذا مااااض النتغيااار فيااا   ن ناااو  (t-tese)الفااارو  بااايض النتوئاااطات الالئاااابية بائاااتإ ام اإتباااار 
اذا ماااااض النتغياااار فياااا  أم اااار نااااض  (ANOVA) نئااااتتوتيض ا وائااااتإ ام تالويااااإل التبااااايض اوالااااا ل 

ن ناااوعتيض نئاااتتوتيض ا واإتباااار فرضااايات العتقاااات بااايض نتغياااريض بائاااتإ ام اإتباااار ماااال تربياااع ا 
 .  SPSSوالئتإتا زتا،ج التالويإل االالدا،ي تم ائتإ ام البرزانج االالدا،ي 

 
 أداة الدراسة 5.3

 
ور   اهلل ( 9000)والزاناااارل (  1661)بعاااا  االطاااات  عوااااج ا بيااااات البالاااا  الئااااابتة نزءااااا عيااااوي 

فتاا  تاام تداانيم وداايازة ائااتبازة نموزااة نااض (  9009)و نعيااة ال رائااات العربيااة ( 9009)وئاااني 
قئنيض ا التئم اووإل يءا ف ل ناع نعووناات عاناة عاض النؤئئاة ا تشانإل تااري  تأئيئاءا وفروعءاا 

وهاا فءا وف،اتءاا النئااتء فة والنر عياة اال اريااة وزااو  التئا يإل الااج  ازاب الودااف الااوظيفي وعزوازءاا 
 . لنعبئ االئتبازة 

 
ئاؤاال يالتاول النالاور اووإل  91انا التئم ال ازي نض االئتبازة فيتئم الج أربعة نالاور نو عة عوج 

اإل ا ويءا ف ماإل نالاور ئاؤ  11ئؤاإل والنالور الرابع واالإير يالتول عواج  19وال ازي وال ال  عوج 
 .الج اال ابة عض تئاؤإل نض ائ،وة ال رائة الر،يئية اوربعة 

فااالنالور االوإل يالاااوإل اال ابااة عااض ميفيااة تطااوير النؤئئااات اوهويااة و ا،ءااا وئيائاااتءا بعاا  عااام 
انا النالور ال ازي فيالاوإل اال ابة عض العتقة التا،نة نا بيض النؤئئات   ا9009التج عام  1691
ة بعضءا ببع  ونا بيزءا وبيض التيا ل الفوئطيزية ا انا النالور ال الا   فيالااوإل اال اباة عاض االهوي

العتقة التي تربط نا بيض النت ئييض والنؤئئات اوهوية ا واإيرا فاض النالور الراباع يالااوإل اال اباة 
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أفضاإل فاي عض التئاؤإل االإير وهو عض ميفياة تتيايم النؤئئاات اوهوياة لا ورها ناض أ اإل لعاب  ور 
 .اليال النت ئييض في ظإل الوضع الراهض  

 
 صدق األداة 6.3 

 
بعااا  االزتءاااا  ناااض دااايازة االئاااتبازة فتااا  تااام عرضاااءا عواااج  نازياااة ناااض النالاضاااريض فاااي ال انعاااات 
الفوئاااطيزية نناااض يالنواااوض  ر اااة الااا متورال فاااي ن ااااالت اال ارل والتزنياااة الريفياااة واالقتداااا  والعواااوم 

لالام ا  انعاة التا م ا  انعاة بير يات ا ناض أ اإل ابا ا  الارأل فيءاا ناض  الئيائية في  انعات بيت
 :الي  

 شنولية اال ال  .1

 ن ى ئتنة العبارات ووضوالءا  .9

 ازتنا  الفترات لون االت التابعة لءا  .3

 الذف او اضافة او تع يإل فترات الن اإل  .9

 
نااا يإاا م اوهاا اف  وقاا  تاام االإااذ بااارا،ءم وتو يءاااتءم وا اارا  التعاا يتت النزائاابة عويءااا فااي ضااو 

 .النوضوعة و و  
 

 ثبات األداة      7.3
 

لتتئاا   ( Cronpach Alpha )تم التأم  نض  بات او ال عض طري  الئاب نعانإل مروزباخ ألفا 
 .وهي زئبة نعتولة ونتبولة االدا،يا   0095ال اإوي وق  بوغ 

 
 متغيرات الدراسة  3 .8

 
 :المتغيرات المستقلة وتشمل  1.8.3

 
 لنراالإل الئيائية التي نرت بءا النؤئئة ا .1
 توفر ندا ر تنويإل  ابتة  .9

 رئوم تتوتاها النؤئئة نتابإل الإ نات    .3

 شمإل التزئي  .9
 ه ف التزئي  .5



 91 

 .ن اإل العتقة نع شبمة النزظنات اوهوية  .9

 . وافع تو   النئتفي يض لونؤئئات  .1

 ائباب اال ام البع  عض التو   لونؤئئات  .1

 تغير ع   النئتفي يض  .6
 وضع النؤئئات في تت يم الإ نات  .10

 .زتطة ازطت  في تالئيض أ ا  النؤئئات  .11
 

 :المتغيرات التابعة 2.8.3 
 

 تطور أ ا  النؤئئة  .1
 نئتوى التزئي   .9

 عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية  .3

 تغيير ع   النئتفي يض  .9

 رضج النئتفي يض  .5

 تتييم أ ا  النؤئئات   .9

 يم الإ نات  وضع النؤئئات اوهوية في تت  .1
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 الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 4
 

يتزاااوإل هااذا الفدااإل نااض ال رائااة عاار  وتالويااإل زتااا،ج ال رائااة والتااي تاام التودااإل اليءااا نااض إااتإل 
ئاة ضانض الإداا،ا التاي تظءار فاي ال ا وإل نؤئ 51  ابات النؤئئات التاي ائات ابت وعا  ها 

(109 : ) 
تو ياااع النؤئئاااات النبالو اااة الئاااب زاااو  الت ناااع وئااازة التأئااايم ون ااااإل التإداااا :  109 ااا وإل

 و زم ن لي البيازات
 

نوع 
 التجمع

 المجموع تنمية مجتمعية صحية تعليمية مهنية سنة التأسيس
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 18 0 2 2 5 2 3 1 3 7691قبإل عام  الضر

 1982-1967 1 0 3 1 0 0 2 0 7 

 1987-1982 2 0 1 0 0 0 1 1 5 

 1993-1987 0 1 0 0 0 0 2 3 6 

 2000-1993 0 0 0 0 1 0 5 3 9 

 2004-2000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 46 7 12 2 6 3 8 2 6 المجموع

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7691قبإل عام  ريف

 1982-1967  0 0 0 0 0 2 1 3 
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 1987-1982 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

 1993-1987  0 0 0 0 1 1 0 2 

 2000-1993 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

 11 2 3 1 1 0 2 0 2 المجموع

 57 9 15 3 7 3 10 2 8 إجمالي العينة

 
نؤئئااة  99الياا  تتااو   هااذ  النؤئئااات نااا باايض النزاااط  الالضاارية والريفيااة لدااالج اوولااج بواقااع 

 %3303وق  مازت الزئابة اومبار ناض هاذ  النؤئئاات بواقاع .نؤئئة في النزاط  الريفية 11نتابإل 
ا أنا البتية ف  تو عت عوج باقي النراالإل بزئب نتتارباة ناا عا ا نرالواة   1691ق  تأئئت قبإل عام 

ونض ال  ير نتالظت  أض العيزة اشاتنوت  .والتي اشتنوت عوج نؤئئة واال  فتط ( 9000-9009)
وااااف التطاعااااات والتإددااااات وبزئااااب نتتاربااااة لون اااااالت النءزيااااة والتعوينيااااة والدااااالية عوااااج نإت

واض مازت اوإيرل ق  ظءرت بع   أمبر  ال ازءاا اشاتنوت عواج أم ار ناض ن ااإل . والتزنية الن تنعية 
 .ونض تإدا 

وإل أنا نض الي   زم ن لي البيازات فزتالظ ت زي أع ا  الزئا  الوواتي يشغوض نوقع نا ير او نئاؤ 
 . 51نض الن نو  الموي البالغ  11نؤئئة نتارزة بأع ا  الر اإل الي  بوغ ع  هض 

وفينا يوي ئوف يتم عر  وتالويإل لزتا،ج ا ابات النبالو يض عض التئااؤالت الر،يئاية لو رائاة والتاي 
 اارى اإتبااار عاا   نااض الفرضاايات فااي مااإل نالااور نزءااا ومازاات  ر،يئاايةا ااا ت ضاانض أربعااة نالاااور 

 : لزالو التالي الزتا،ج عوج ا

 
 المحور األول  1.4

 ؟ 1691ميف طورت النؤئئات االهوية نض ا ا،ءا بع  عام :الذل ي يب عوج التئاؤإل االتي 
والتاي تام تال يا ها  1691وتم ئؤاإل النبالو يض عض الئيائة التي اتبعتءا في تطوير ا ا،ءاا بعا  عاام 

ا الإ نات ومازت الزتا،ج منا تظءر فاي بالتطور اوفتي أو التطور الرأئي أو أزءا ل أت الج تتوي
 ( :909)ال  وإل 
 :م  1691الئيائات التي اتبعتءا النؤئئات في تطوير ا ا،ءا بع  :  909ال  وإل

 
 فتج فرو   اإإل الت م %9903 التطور اوفتي

 فتج فرو  إارج الت م 9106%

 تطوير وتأهيإل وت ريب النوظفيض %1909 التطور الرأئي
 أ ء ل نتطورلتوفير  1106%
 تزو  التإددات 1009%
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 تئريج النوظفيض %1109 تتويا الإ نات
  زت  فرو  19%

 تتويا التإددات 1009%
  

نااض النؤئئااات النبالو ااة ات ءاات الااج التوئااع اوفتااي بالياا  قاناات % 9903أشااارت الزتااا،ج الااج أض 
% 9601نؤئئااة بزئاابة  11نؤئئااة بفااتج فاارو  لءااا  اإااإل الاا و  التاا م الشاارقية بيزنااا ات ءاات  15

 . الج فتج فرو  إارج نزطتة الت م الشرقية 
أناا عواج نئاتوى التطاور الرأئاي لونؤئئاة فتا  أشاارت الزتي اة الاج أض هاذ  الئيائاة تام اتباعءاا ناض 

ناااض النؤئئاااات ات ءااات زالاااو تطاااوير لتتااا يم % 1909قباااإل زالبياااة النؤئئاااات النبالو اااة اليااا  أض 
أشاااارت الاااج ازءاااا عنوااات عواااج تاااوفير وشااارا  أ ءااا ل نتطاااورل % 1106وتأهياااإل وتااا ريب الناااوظفيض و 

 .نزءا في تطوير ا ا،ءا الج تزويع التإددات %  1009إ ناتءا بيزنا ات ءت 
وفينا يتعو  بالتطور الئوبي فت  مازت الزئبة نزإفضة   ناال بالنتارزة بنؤشرات التطور االي ابيا 

وزئاابة نااض قاناات بااازت  % 1109هااي  الياا  أض زئاابة النؤئئااات التااي قاناات بتئااريج النااوظفيض
 %.103أنا زئبة نض قانت بتتويا التإددات فمازت % 1901فرو  هي 

 :أنا عض ئؤالءم الوإل تأ ر عنإل النؤئئة بالوضع الئيائي
تراوالاات نااا باايض نوافاا  ونوافاا  بشاا ل الااج تأيياا هم الااج تااأ ر % 1601فتشااير نعظاام اال ابااات بواقااع 

عزاا نا تاام الئااؤاإل بشاامإل نالاا   عااض أل النراالااإل مازاات أم اار عنااإل نؤئئاااتءم بالوضااع الئيائاايا و 
تاااأ يرا عواااج عناااإل نؤئئااااتءما والتاااي تااام تال يااا ها ضااانض نراالاااإل ئيائاااية هاناااة فاااي تااااري  التضاااية 

وشاااموت الفتااارل ناااا بااايض ب اياااة االالاااتتإل والتاااج إاااروج النتاوناااة ( 19-91)الفوئاااطيزية وهاااي نرالواااة 
وهااي النرالوااة التااي  اارى فيءااا ( 11-19)ونرالوااة ا  19ونزظنااة التالرياار الفوئااطيزيةنض لبزاااض عااام 

عنوياة تالاوإل فااي ائاتراتي يات النتاوناة الفوئااطيزية التاي مازاات تعتنا  عو المفاان النئااوج قباإل إااروج 
وا رات التيا ل الفوئطيزية وهنية الترمي  عوج النتاوناة والتياا ل ال اإوياة  19النتاونة نض لبزاض عام 
نرالوة االزتفاضة اوولج والتي ازتءات باتفاقياات أوئاوو ا  ام  وهي( 63-11)في فوئطيض ا ونرالوة 

وهااااي النرالوااااة التااااي تواااات اتفاقيااااات أوئااااوو وشااااء ت وال ل الئااااوطة الوطزيااااة ( 9000-69)نرالوااااة 
وهااي نرالوااة ازتفاضااة اوقدااج التااي ترتااب عويءااا ( 9009-9000)الفوئااطيزية وأإياارا  النرالوااة نااض 

 ئرا،يإل للراضي التي ازئاالبت نزءاا بعا  اتفاقياات أوئاوو ت هور اووضا  الئيائية واعا ل االتتإل 
 . 

مازاات أم اار النراالااإل تااأ يرا عوااج عنااإل النؤئئااات ( 9009-9000)أشااارت الزتااا،ج الااج اض نرالوااة 
ا يويءاا % 5609الي  بوغ ع   الذيض اشاروا الج هذ  النرالوة أم ر نض زدف العيزة بزئبة نتا ارها 
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( 19-91) ام النارالوتيض % 1603بزئبة ( 9000-63)وة  م نرال% 9109بزئبة ( 63-11)نرالوة 
 .عوج التوالي% 1001و % 106بزئبة ( 11-19)و 

ال يو اا  فاارو  ذات  اللااة االدااا،ية عزاا  نئااتوى : " ونااض إااتإل اإتبااار الفرضااية التااي تاازا عوااج
اوفتااااي  رالتطااااو ) تعاااا ى الااااج النراالااااإل الئيائااااية فااااي تطااااور ا ا  النؤئئااااة (   α=  0005) اللااااة 

 ( " . ئي ا تتويا الإ نات ا تتييم او ا  اال نالي والرأ
 الت  تم اإتبار الفرضية لمإل نرالوة ئيائية وذلات الئاب  ر اة تاأ ر أ ا  النؤئئاات فيءااا ونتارزتءا

 :بنئتوى التطور والتأ ر لونراالإل اوإرى منا يظءر في ال  اوإل التالية 
 

التطااور اوفتااي ا التطااور الرأئااي ا )  زتااا،ج اإتبااار الفاارو  فااي تطااوير أ ا  النؤئئااة: 309 اا وإل
 . 19-91تع ى  لج النرالوة الئيائية ( تتويا الإ ناتا تتييم او ا   اا نالي

 
 91-19 

 9=ض
 النراالإل اوإرى

 51=ض
نئتوى  tقينة 

 ال اللة
النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.69 0.75 1.45 2.88 0.82 3333 يالتطور اوفتي والرأئ

 2326 0391 0.42 2300 1.47 73.3 تتويا الإ نات

 0.21 73.9- 1.48 2.66 1.38 1.50   نالي تطوير او ا 

 
التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا ) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة :  909  وإل

 . 11-19تع ى  لج النرالوة الئيائية ( تتويا الإ ناتا تتييم او ا   اا نالي
 

 19-11 
 5=ض

 النراالإل اوإرى
 51=ض

نئااااااااااااتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئااااااااط 
 الالئابي 

االزالاااااراف 
 النعيارل

النتوئااااااااط 
 الالئابي 

االزالاااااااااااااااراف 
 النعيارل

0337- 1.32 3.06 1.67 739 (التطور اوفتي والرأئي  0.23 

 .2.9 23207 0.80 0.39 0.55 236 تتويا الإ نات

0372- 1.47 2.67 1.30 1.20 او ا  اا ناليتتييم   0.26 

 
التطااور اوفتااي ا التطااور الرأئااي ا تتواايا ) زتااا،ج الفاارو  فااي تطااوير أ ا  النؤئئااة :  509 اا وإل

  63-11تع ى  لج النرالوة الئيائية ( الإ ناتا تتييم او ا   اا نالي
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 11-63 
 19=ض

 النراالإل اوإرى
 99=ض

 نئتوى tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.34 0.96- 1.42 3.02 1.31 2.58 (التطور اوفتي والرأئي

 0.91 0.12 0.75 0.39 0.90 0.42 تتويا الإ نات

 0.34 0.96- 1.67 2.64 1.03 2.17 تتييم او ا   اا نالي

 
التطااور اوفتاي ا التطااور الرأئااي ا ) اإتباار الفاارو  فااي تطاوير أ ا  النؤئئااة  زتااا،ج:  909 ا وإل 

 9000-63تع ى  لج النرالوة الئيائية ( تتويا الإ ناتا تتييم او ا   اا نالي
 

 63-9000 
 19=ض

 النراالإل اوإرى
 99=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

زالراف اال
 النعيارل

 0.10 1.66 1.33 2.78 1.57 3.55 التطور اوفتي والرأئي

 0.47 0.72 0.74 0.36 0.93 0.55 تتويا الإ نات

 0.26 1.15 1.50 2.42 1.48 3.00 تتييم او ا   اا نالي

 
ا التطااور اوفتااي ا التطااور الرأئااي ) زتااا،ج اإتبااار الفاارو  فااي تطااوير أ ا  النؤئئااة :  109 اا وإل

 9009-9000تع ى  لج النرالوة الئيائية ( تتويا الإ ناتا تتييم او ا   اا نالي
 

 9000-9009 
 39=ض

 النراالإل اوإرى
 99=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.54 0.62 1.69 2.77 1.19 3.03 التطور اوفتي والرأئي

 0.01 2.73- 1.08 0.73 0.39 0.18 تتويا الإ نات

 0.07 1.88 1.76 2.05 1.23 2.85 تتييم او ا   اا نالي

 
تظءاار الزتااا،ج بأزاا  ال يو اا  فاارو  فااي التطااور اوفتااي والرأئااي وتتياايم او ا  اال نااالي لونؤئئااات 

لااااة االإتبااااار لوتطااااور الئااااوبي بالنتارزااااة بالنراالااااإل الئيائااااية النإتوفااااةا ولمزاااا  و اااا  بااااأض نئااااتوى  ال
-9000)و ( 19-91)فاااي النااارالوتيض  0005مااااض أقاااإل ناااض ( تتوااايا الإااا نات)لونؤئئاااات وهاااو 

وهذا يعزي بأض هاتيض النرالوتيض مازتاا أم ار تاأ يرا عو االتطور الئاوبي و ا  النؤئئاات ناع (  9009
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(  19-91)وتيض فنرالوة في النرال( التطور الئوبي ) نتالظة أض الفر  شائع بيض طبيعة التتويا 
( 9009-9000)شااء ت أعوااج زئاابة تتواايا نتارزااة بالنراالااإل الئيائااية االإاارى عوااج عماام فتاارل 

نتارزااة بالنراالااإل االإاارىا وتفئاار ( التطااور الئااوبي ) التااي شااء ت أقااإل زئاابة تتواايا فااي الإاا نات 
شاارل والتااي نبا 1691هااي النرالوااة التااي تواات الاارب (  19-91)الباال ااة هااذ  الزتي ااة بااأض النرالوااة 

والوتااااض تاااأ ر بءناااا الن تناااع الفوئاااطيزي  1691شاااموت زمئاااة   يااا ل لوشاااعب الفوئاااطيزي بعااا  زمباااة 
النت ئي موز     ا نض هذا الواقعا وازعمئت هذ  الد نة وهذا الوضع عواج أ ا  النؤئئاات التاي 

بئابب  والتي أ ت الاج ظءاور االتيا اات   يا ل 1691ائتزفذت  نيع  نمازاتءا وطاقاتءا بع  الرب 
ظروف االالتتإل ونا زاتج عزا  ناض تء يار وتشاري  اولاوف وناض ضانزءم ئاماض الشاطر الغرباي ناض 

والتااي شااء ت نرالوااة  1691 اام  ااا ت الارب . ن يزاة التاا م التااي وقعات تالاات االالااتتإل اائارا،يوي
   يا ل نااض العاو  والنعازااال فمازات انتاا ا ا لنرالوااة لنوناة ال ااران وتتباإل الداا نة وقا  شااء ت ائااتز افا

اقتدا يا ونعزويا ازعمم عوج ا ا  النؤئئات وبالتالي ع م نت رل هذ  النؤئئات عوج تغطياة هاذا 
المم الءا،إل نض االالتيا ات وإدودا بع  الفراي الذل إوف  راليإل ال ازاب االر زايا هاذا باالضاافة 

ض الاااج عااا م تبواااور أو تاااوفر نداااا ر  عااام لءاااذ  النؤئئاااات فاااي ب اياااة هاااذ  النرالواااةا ناااع االإاااذ بعاااي
االعتبااار اض  ءااو  النؤئئااات التزنويااة فااي هااذ  النرالوااة ترماا ت عوااج ر و  االفعاااإل الئيائااية ن ااإل 
تزظيم االضرابات والنظاهرات ونوا ءة ا را ات ئاوطات االالاتتإل التاي تن وات فاي نالاولاة ازات  

وذات النؤئئات االهوية والوطزية فمازت نعرمة الالفاظ عوج النؤئئات االهوية هي النعرمة االهم 
 .اوولوية

 
اليااا  أظءااارت  رائااات  باااأض (  1661) وهاااذ  الزتي اااة توافتااات ناااع ناااا توداااوت اليااا   رائاااة عياااوي 

الد نة مازت قوية بالي  امتفت النؤئئات اوهوياة بتارنيم آ اار الالارب ولام يءباوا لنتاوناة زتا، ءاا 
والتااي ( 9009-9000)انااا بالزئاابة لنرالوااة . الئااوبية باازفم التاا ر الااذل أعتااب الاارب الزمبااة اوولااج

باا أت نااع ب ايااة ازتفاضااة االقدااج وهااي واض مازاات نئاابوقة بالالااة اشااب  بالالااة الاارب التااي نااا  الاات 
ا ارهااا نئااتنرل التااج اعاا ا  هااذ  ال رائااةا  ال ازءااا مازاات نئاابوقة بالالااة نااض الرإااا  زوعااا نااا نتارزااة 

  ياا ل فبيزنااا  إااإل العنااإل اوهوااي نرالوااة  1663فنزااذ توقيااع اتفاقيااة اوئااوو عااام ( 19-91)بنرالوااة 
ماااض يفتاار  اض تتوادااإل النالا  ااات نااا باايض الفوئااطيزييض واالئاارا،يوييض إااتإل  اات  ئاازوات لوبالاا  
في نئألة الت م والتودإل الاج الالاإل الزءاا،ي بإدوداءا فتا  با أت النؤئئاات االهوياة فاي تطاوير 

يع نااض قااا ل ا ا،ءاااا وتوئاايع زشاااطاتءا نااض ا ااإل اقانااة بزيااة تالتيااة لعاداانة  ولااتءم النزشااو ل بتشاا 
. فزشااطت هااذ  النؤئئااات وفااي  نيااع الن اااالت. ئيائاايوض فااي الئااوطة الوطزيااة الفوئااطيزية الولياا ل

شااء ت الالااة نااض االالباااط بئاابب نناطوااة ال ازااب اائاارا،يوي ( 9000-63)ونااع اض زءايااة النرالوااة 
ة وال اعناة زالو االلتا ام باالتفاقياة النبرناة وبئابب ازات  الن يزاة وفار  قياو  عواج ال ءاات النازالا
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لنزاااع أل ائااات نار فاااي ن يزاااة التااا م الشااارقية التاااج االتفاااا  ناااع ال ازاااب الفوئاااطيزي الاااوإل وضاااعءا 
 ال اض ازاا ال  ازتفاضااة االقدااج ماااض لاا   ور فااي اعااا ل الزشاااط والعنااإل لءااذ  النؤئئااات . الزءااا،ي

نزءااا  وربنااا يمااوض لطبيعااة النرالوااة ونااا شااء ت  نااض داا انات ونوا ءااات عزيفااة فااي الب ايااة نااا  عااإل
ناااتذا لتوتااااي الإاااا نات نااااض  ءاااات أهويااااة منااااا اض فاااار  الالداااار عوااااج نزاااااط  الضاااافة الغربيااااةا 
وداااعوبة التزتاااإل ناااا بااايض النااا ضا وازااات  ن يزاااة التااا م بالماناااإلا باالضاااافة الاااج ا ااارا ات ئاااالب 
الءوياات ناض النت ئاييض التااطزيض إاارج الا و  التا م الشارقية أ ت الاج عاو ل الم يار ناض النت ئااييض 

تءم الااج  اإااإل الاا و  التاا م الشاارقية وبالتااالي فتاا   ا  الطوااب عوااج الإاا نات وإدودااا اض وعااا،ت
هزااات اعاا ا ا مبياارل نااض باايض العا،اا يض لون يزااة هاام نااض النوااة هويااة الضاافة الغربيااة والنئاات زوض نااض 
إاا نات نؤئئااات االالااتتإلا وي ااب اض ال ززئااج باااض ازاا ال  ازتفاضااة االقدااج ولاا ت و ا ت نااض 

لتئرا،يوييض نض قبإل الفوئطيزييض وبالتالي فاز  نض الطبيعي اض يموض هزات الالة نض  شعور المراهية
الزفاااور نااااض التو ااا  لونؤئئااااات االئاااارا،يوية وتفضااايإل التو اااا  لونؤئئااااات اوهوياااةا منااااا أض الوضااااع 
االقتدااا ل لونؤئئااات اوهويااة فااي هااذ  الفتاارل افضااإل نتارزااة بغيرهااا نااض الفتاارات والنراالااإل االإاارى 

يفئر ازإفا  زئبة تتويا الإا نات والتاأ ير الئاوبي لءاذ  النرالواة عواج عناإل النؤئئاات  وهذا نا
فتاا   ا وا الطوااب عوااج الإاا نات فااي وقاات ماااض الوضااع االقتدااا ل لونؤئئااات فااي الاااإل أالئااض نااض 

 .زيرها نض النراالإل
 

ر النؤئئة وهذ  الزتي ة أم تءا زتا،ج اال ابات عوج الئؤاإل الإاا بتال ي  النرالوة الذهبية في عن
هاي النرالواة الذهبياة فاي عنار النؤئئاة ( 9009-9000)الي  مازت زئبة ناض أ اابوا بااض نرالواة 

والتي الدوت عواج زئابة ( 9000-63)وهي أعوج زئبة تعطج لونراالإل يويءا نرالوة % 3605هي 
 . م تتو   اال ابات عوج النراالإل االإرى % 3909

 
اضااالة فااي تطااور النؤئئااات ئااوا  عوااج النئااتوى وهمااذا فاززااا زئااتزتج بازاا  لاام تمااض هزااات فاارو  و 

اوفتي او الرأئي يع ى لونراالإل الئيائية فت  شء ت  نيع النراالإل تطاورا نوالوظاا عواج ا ا،ءاا مناا 
زئتزتج أيضا أض تا ير النراالإل الئيائية عواج ا ا  النؤئئاة لايم بالضارورل اض يماوض تاا يرا ئاوبيا 

ناض زاالياة وتتوايا الإا نات ناض زاالياة اإارى والتاي  اا ت  ب ليإل الزتا،ج النتعوتة بالنرالوة الذهبية
وهااااي نرالوااااة شااااء ت فيءااااا ن يزااااة التاااا م الم ياااار نااااض االالاااا ا  ( 9009-9000)لدااااالج نرالوااااة 

واال ااارا ات االئااارا،يوية الداااعبة والتاااي بااا أت فاااي ازتفاضاااة االقداااج وازااات  النؤئئاااات وازااات  
 .نئتنرل التج اليومالن يزة والم ير نض اال را ات االئرا،يوية اوإرى ال
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وفي زفم النالور أيضا فت  تام اإتباار تاأ ير عاناإل التنوياإل عواج تطاور أ ا  النؤئئاات ناض إاتإل 
ال يو اااا  فاااارو  ذات  اللااااة االدااااا،ية عزاااا  نئااااتوى        : " اإتبااااار فرضاااايتيض تاااازا اوولااااج عوااااج ازاااا 

(0005  =α   ) اوفتااايا التطاااور  التطاااور) تعااا ى لتاااوفر التنوياااإل ال ابااات فاااي تطاااور أ ا  النؤئئاااة
زتااا،ج اإتبااار هااذ  ( 41.)ا ويظءاار الشاامإل ( "  الرأئاايا تتواايا الإاا ناتا تتياايم او ا  اال نااالي 

 :الفرضية
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 .اإتبار فرضية الفرو  في تطور ا ا  النؤئئة وتوفر تنويإل  ابت : 109شمإل 

 
وذلت يعزي بأز  ال يو   فرو  في تطوير ا ا   0005فت  و   بأض نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض 

النؤئئات يع ى الج تاوفر نداا ر تنوياإل  ابتاة باالرزم ناض أض زداف العيزاة النبالو اة اشاارت الاج 
 .ازءا تعتن  عوج ندا ر تنويإل  ابتة بيزنا الزدف االإر ال يعتن  عوج هذا الزو  نض التنويإل

 
لنؤئئااة ليئاات بالضاارورل نتروزااة بندااا ر تنويااإل وهااذا باارأل الباال ااة يشااير الااج أض عنويااة تطااور ا

 ابتااة ن ااإل رئااوم تتوتاهااا النؤئئااة نتابااإل الإاا ناتا بااإل هااو نتااروض ربنااا برزبااة ورؤيااا وشااعور هااذ  
النؤئئات بالنئؤولية ت ا  تطوير ئيائتءا ئوا  عوج نئاتوى التوئاع اوفتاي بفاتج فارو    يا ل أو 

باار عاا   نااض النئااتفي يض وتااوفير أفضااإل إاا نات عوااج النئااتوى الرأئااي بتالئاايض او ا  لتئااتتطب أم
 ض . لونواطزيض النت ئييض منا أزءا نتروزة ايضاا بنتا رتءا عواج الدانو  أناام اال ارا ات االئارا،يوية

هذ  الزتي ة تشير أيضا الج اض النؤئئات التي تتوتج رئوم نتابإل الإ نات او تعتن  عوج ندا ر 
ا النا ل نض زيرها التاي ال يتاوفر لءاا ندا ر تنوياإل تنويإل  ابتة ليئت بالضرورل أفضإل في وضعء

 ابااتا بااإل ربنااا تمااوض نتاا رل اوإياارل وفردااتءا لت زياا  التنويااإل أعوااج نااض تواات التااي تنواات ندااا ر 
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نبالو ااا  نااض باايض النؤئئااات النبالو ااة اشاااروا الااج ازاا  قاا  الدااإل  19وبااالرزم نااض اض   ابتااةاتنويااإل 
اض ايا نزءم لم يشر الج أض ع م توفر ندا ر  ابتة تغيير عوج اه اف النؤئئة النوضوعة نئبتا ف

 .لتنويإل النؤئئة ماض أال  أئباب هذا التغيير
 

ال يو اا  عتقااة ذات  اللااة االدااا،ية عزاا  نئااتوى   " وقاا  تاام اإتبااار فرضااية أإاارى تاازا عوااج أزاا  
(0005  =α  )التطااور اوفتياالتطااور الرأئااياتتويا) باايض ندااا ر التنويااإل وتطااور أ ا  النؤئئااة 

 ( .الإ نات
وق  تم تال ي  ندا ر التنويإل برئوم تتوتاها النؤئئة نتابإل الإ نات ا التنوياإل او زباي ا التنوياإل 

وتظءاار ال اا اوإل التاليااة زتااا،ج اإتبااار . العربااي واالئااتني وتنويااإل نااض التيااا ل الفوئااطيزية الرئاانية 
 .هذ  الفرضية لمإل ند ر 

 
التطااور اوفتااي ا التطااور الرأئااي ا   ) أ ا  النؤئئااة  زتااا،ج اإتبااار الفاارو  فااي تطااوير:  109 اا وإل

 .تع ى  لج توتي رئوم نتابإل الإ نات( تتويا الإ نات
 

تتوتج رئوم نتابإل  
 الإ نات 

 91=ض

ال تتوتج رئوم نتابإل 
 الإ نات

 1=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

 

االزالراف 
 لالنعيار 

 0.74 0.36 1.57 2.86 1.20 3.05 التطور اوفتي والرأئي

 0.77 0.06 0.76 0.29 0.74 0.38 تتويا الإ نات

 0.89 0.76 1.72 2.57 1.53 2.67 تتييم او ا   اا نالي

 
التطااور اوفتاي ا التطااور الرأئااي ا  ) زتااا،ج اإتباار الفاارو  فااي تطاوير أ ا  النؤئئااة :  609 ا وإل 

 .تع ى  لج تنويإل أ زبي( ناتتتويا الإ 
 

 تنويإل أالزبي 
 19=ض

  وض تنويإل أالزبي
 13=ض

قينة 
t 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي

 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

 

االزالراف 
 النعيارل

 0.89 0.76 1.35 3.00 1.27 3.07 (التطور اوفتي والرأئي
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 تتويا الإ نات
0.36 0.84 0.38 0.65 -0.26 0.93 

 0.87 0.79 1.66 2.62 1.54 2.71 تتييم او ا   اا نالي

 
التطااور اوفتااي ا التطااور الرأئااي ا ) زتااا،ج اإتبااار الفاارو  فااي تطااوير أ ا  النؤئئااة :1009 اا وإل

ئتني( تتويا الإ نات  .تع ى  لج تنويإل عربي واا
 

ئتني   تنويإل عربي واا
 1=ض

 وض تنويإل عربي 
ئتني  واا

 90=ض

ى نئتو  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 (التطور اوفتي والرأئي
3.57 1.13 2.85 1.31 1.29 0.21 

 0.16 1.46 0.55 0.25 1.11 0.71 تتويا الإ نات

 0.72 0.37 1.50 2.60 1.86 2.86 تتييم او ا   اا نالي

 
التطاور اوفتاي ا التطاور الرأئاي ا ) اإتباار الفارو  فاي تطاوير أ ا  النؤئئاة زتا،ج : 1109  وإل 

 .تع ى  ل تنويإل التيا ل الفوئطيزية الرئنية( تتويا الإ نات
 

تنويإل التيا ل  
 الفوئطيزية الرئنية

 3=ض

 وض تنويإل التيا ل 
 الفوئطيزية الرئنية

 99=ض

قينة 
F 

 نئتوى ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

 

ف االزالرا
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي

 

االزالراف 
 النعيارل

 0.17 1.40 1.28 2.92 1.00 4.00 (التطور اوفتي والرأئي

 0.12 1.61 0.69 0.29 1.00 1.00 تتويا الإ نات

 0.70 0.38 1.56 2.63 2.00 3.00 تتييم او ا   اا نالي

 
د ر وهذا يعزي أز  ال تو   عتقة بيض لمإل ن 0005تشير الزتا،ج الج أض  اللة االإتبار أعوج نض 

. ندااا ر التنويااإل وتطااور أ ا  النؤئئااة بااالرزم نااض أض هزااات تبااايض فااي ندااا ر التنويااإل النااذمورل 
فالتنويااإل او زبااي هااو االعوااج زئاابة بعاا  إيااار التنويااإل نااض رئااوم تتوتاهااا النؤئئااة نتابااإل الإاا نات  

مااوض النؤئئااة لاا يءا  يااوض او ع اا  وتعنااإل وهااذا ينمااض تفئااير  عوااج أم اار نااض و اا  اووإل انااا اض ت
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عواج تغطيتاا  ناض التنويااإل ال  يا  وبالتااالي فاات ن ااإل لتطااوير ا ا،ءاا بشاامإل  يا  ونوالااوظا او اض نااا 
ت فع  النؤئئات مندروفات  ابتة ن إل رواتب النوظفيض وا ور النتارات عالياة  ا ا وتئاتزفذ ال ا   

  الزتاااا،ج فاااينمض أض يعااا ى الاااج اض العتقاااة ناااع اومبااار ناااض تنويوءااااا  أناااا الو ااا  ال اااازي لتفئاااير هاااذ
ال ءااات الننولااة هااي عتقااة تتنالااور وتااتوإا فااي الالدااوإل عوااج التنويااإل  وض زياار  نااض ال وازااب 
اوإارى ن ااإل االهتنااام بزتااإل الإبارات والت ااارب النتبعااة لاا ى ال ءاات النازالااة فااي تطااوير نؤئئاااتءا 

التطور اوفتي ال ئاينا واض بعا  هاذ  ال ءاات لنا يالت  التطور االي ابي ئوا  التطور الرأئي او 
لاا يءا إباارات وائااعة فااي هااذا الن اااإل وقاا  تمااوض ال ءااات او زبيااة زفئااءا زياار نءتنااة بتطااوير ا ا  

والو   ال ال  لتفئير هذ  الزتا،ج ربنا يموض زاتج عض ع م وعي أو رزبة التا،نيض عوج . النؤئئات
وناااض الزتاااا،ج . ضاااا  الئاااباب إار اااة عاااض نتااا رتءمهاااذ  النؤئئاااات فاااي تطاااوير ا ا هاااا وقااا  يماااوض أي

 ( :909)النوالوظة والءانة والنتعوتة بندا ر التنويإل في هذا ال ازب منا تظءر في الشمإل  
 

0

20

40

60

80

رئوم تتوتاها النؤئئة نتابإل
الإ نات  
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%

%

%

%

 
 

 .النؤئئات الئب ند ر التنويإل (  : 909)شمإل 
ام عوج ال م االهتناام والا عم هي ت زي ندا ر التنويإل نض التيا ل الفوئطيزية وهذا يعطي نؤشر ه

الفعوااي لءااذ  النؤئئااات نااض قبااإل التيااا ل الفوئااطيزية والااذل ياااتي فااي النئااتوى او زااج نااض ندااا ر 
التنويااإلا الياا  اض الشاامإل اعاات  يظءاار ندااا ر التنويااإل التااي تعتناا  عويءااا النؤئئااات اوهويااة فااي 

 :ن يزة الت م الشرقية نرتبة الئب الزئبة اوعوج منا يوي
  

 نؤئئة أ ابت  91بواقع % 3109نض رئوم تتوتاها النؤئئة نتابإل إ نات وماض بزئبة  تنويإل
 .بزعم

  نؤئئة 19بواقع % 9506تنويإل أ زبي وماض بزئبة. 
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  نؤئئات 1بواقع % 13تنويإل عربي وائتني وماض بزئبة. 

  نؤئئات  3بواقع % 509تنويإل نض التيا ل الفوئطيزية وماض بزئبة. 
باا  ناض االشاارل الاج تاار   عا   ال باأم با  نااض النؤئئاات عاض اال اباة الااوإل  وفاي ماإل اوالاواإل فات 

نوضو  التنويإلا بإل اض بعضءا رف  تعب،ة االئتبازة مويا الزءا تالتول عوج ائا،وة ناض هاذا الزاو ا 
وعااا   ال باااأم بااا  ايضاااا تااارت نوضاااو  التنوياااإل بااا وض ا اباااات وإدوداااا الئاااؤاإل النتعوااا  بتتااا ير 

ة والااذل هاا ف الااج تتاا ير ال اام االنااواإل التااي تزفتءااا هااذ  النؤئئااات فااي النؤئئااة لنوا زتءااا الئاازوي
الن االت التزنوية النإتوفة في نالاولة لونتارزة نا بيزءا وبيض نا تزفت  البو ية االئرا،يوية عوج ال    
الشرقي نض الن يزة الظءار ال م الا ور التزناول والعاب  الاذل تتالنوا  هاذ  النؤئئاات فاي الالاة لاو 

فوناااا مااااض التااار   واضاااالاا و تن اااإل فاااي التإاااوف الماناااإل فاااي تعب،اااة . وا عواااج الئاااؤاإل ب قاااةأزءااام أ ااااب
االئتبازة ل ى البع  او ترت اال اباة فارزاة لا ى الابع  االإار فتا  تام ت اهاإل تالوياإل هاذا الئاؤاإل 

اووإلا ازااا  يئااات زي نئااااهنة زئااابة مبيااارل ناااض النؤئئاااات النبالو اااة التاااي لااام ت اااب عويااا ا : لئاااببيض
 .ت ي رل تعنيم زتا،ج التج لوذيض أ ابوا هذا الئؤاإل ق  ال تموض  قيتةوال ازي ل،

وبالنتابااإل فاززااا زتالااظ ائاات ابة أم اار نااض زالبيااة النؤئئااات النبالو ااة لتئاا،وة زياار النباشاارل الااوإل 
نوضو  التنوياإل ن اإل اوئا،وة النتعوتاة بنداا ر التنوياإل او التئااؤإل الاوإل نت ناة نوا زاة النؤئئاة 

ناض % 3101نبالاو  بزئابة  16ابت ام ر نض زدف العيزة باالي ااب بيزناا أشاار نع ه فءا فت  أ 
 .العيزة بالزفي

نؤئئة نض النؤئئات النبالو ة التغيير النوالوظ لونوا زاة ئاوا  فاا،  او ع ا  (  19) وق  ع ت 
 .لونراالإل الئيائية النإتوفة

 

 نتائج المحور الثاني 2.4
  

ميااف مازاات : ؤإل الر،يئااي ال ااازي فااي هااذ  ال رائااة وهااو فااي هااذا النالااور ئااتتم اال ابااة عوااج التئااا
العتقاااة التاااي تاااربط ناااا بااايض النؤئئاااات التزنوياااة اوهوياااة بعضاااءا بااابع  وناااا بيزءاااا وبااايض التياااا ل 

 الفوئطيزية ؟
اض هذا النالور ي يب عوج نوضوعيض ا اووإل هو عتقة النؤئئات اوهوياة بعضاءا بابع  ا أناا 

بالزئااابة لونوضااو  اووإل فتااا  تنااات .التياااا ل الفوئااطيزية الرئااانية  ال ااازي فءاااو عتقاااة النؤئئااات فاااي
 : اال ابة عز  عض طري  اإتبار  ت  فرضيات والتي تزا اوالها عوج 

تعااا ى لشااامإل التزئاااي  ونئاااتوى (   α=  0005)ال يو ااا  فااارو  ذات  اللاااة االداااا،ية عزااا  نئاااتوى" 
 " . التزئي  الالادإل بيض النؤئئات 
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ناا بايض تزئاي  ماناإل بايض النؤئئاات ناض زفام االإتدااا فتاط ا أو ناع  وق  تروان شمإل التزئي 
 نياع النؤئئااات التااج نااع زياار ذول االإتداااا ا أو تزئااي  عوااج نئااتوى زشاااطات او نواضاايع 

أنااا نئااتوى التزئااي  فتاا  تاام تال ياا   بأزاا  عوااج نئااتوى عاااإٍل أو نئااتوى عاااإٍل  اا ا  أو عوااج .نالاا  ل
تاام اإتبااار الفرضااية و ااا ت الزتااا،ج منااا تظءاار فااي نئااتوى ضااعيف أو نئااتوى ضااعيف  اا ا  ا وقاا  

 ( .1909)ال  وإل 
 

 زتا،ج اإتبار الفرو  في نئتوى التزئي  الئب شمإل التزئي :  1909  وإل  
 

التزئي  نض زفم  شمإل التزئي 
 االإتداا

التزئي  نع  نيع 
 النؤئئات

عوج نئتوى زشاطات 
 أو نواضيع نال  ل

قينة 
F 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
ئابي  الال
  6=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 19=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 96=ض

االزالراف 
 النعيارل

نئتوى التزئي  بيض 
 0.00 6.29 0.78 2.03 1.03 3.17 1.24 0.44 النؤئئات

 
ية وذلاات يعزااي رفاا  الفرضاا 0005أض نئااتوى  اللااة االإتبااار اقااإل نااض ( 1909)يظءاار نااض ال اا وإل 

واز  يو   فرو  في نئتوى التزئي ا الئب شمإل التزئي  الي  نئتوى  اللة االإتبار عز  نئتوى 
التزئي  أقإل نا ينمض عوج نئتوى زشاطات او نواضيع نال  ل وليم نواضيع أئائية و ذرية وهذا 

 .لونتارزات البع ية الذل أظءر زفم الزتي ة  Scheffeنا تم تأمي   عز  ائتإ ام اإتبار 
و نعيااة ال رائااات (  9009) هااذ  الزتي ااة تتوافاا  وتؤماا  عوااج نااا تودااإل الياا  ر   اهلل وإضاار اض 

واإااااروضا  وهااااذ  الزتي ااااة تعتباااار بالاااا  ذاتءااااا نشااااموة توا اااا  (  1661) والزناااارل ( 9009) العربيااااة 
النؤئئااات اوهويااة فااي التاا م الشاارقية وتالاا  نااض فعاليااة ومفااا ل الاا ور التزنااول الااذل يبااذإل فااي هااذ  

زاة وبالتااالي فءزاات هاا ر لابع  ال ءااو  او تفويات لوفاارا النتاالاة لتالئاايض زوعياة الإاا نات او الن ي
تزوعءاااا وتإددااااتءا زااااتج عاااض هاااذا الضاااعف فاااي نئاااتوى التزئاااي ا وناااا لااام تئاااتطع هاااذ  ال رائاااة 
توضيال  فينا اذا مااض هاذا الضاعف فاي التزئاي  يت ايا  يوناا بعا  ياوم او يتزااقا ذلات اض ال رائاات 

تااي توداوت الااج هاذ  الزتي ااة اعتنا ت عوااج االئاووب الوداافي فاي تالويااإل البيازاات ولاايم الئاابتة ال
ولماض وباالرزم ناض ذلات وفاي . ضنض ائووب قاباإل لتياام نا ى التغيار الالاداإل فاي نئاتوى التزئاي 

 نياااع االالاااواإل فءاااي زتي اااة ن بتاااة تعبااار عاااض نشاااموة التيتياااة تالااا  ناااض ائااات نار  ءاااو  النؤئئاااات 
 .مزة في ئبيإل توفير إ نات افضإل لونت ئييضالتزنوية وقدج  ر ة نن

 



 91 

 
 :والفرضية ال ازية التي تم اإتبارها فءي تزا عوج

يعاا ى لءاا ف التزئااي  فااي (  α= 0005) ال يو اا  فاارو  ذات  اللااة االدااا،ية عزاا  نئااتوى  اللااة " 
 " .نئتوى التزئي  

 
 اااالتا تالئاايض وقاا  الاا   هاا ف التزئااي  بالتمانااإل فااي تتاا يم الإاا نات نااض الياا  التإددااات والن

زوعية الإا ناتا نوا ءاة تءويا  الن يزاة اعتنياا ا تزئاي  يءا ف لتشاميإل نر عياة عوياا تتبزاج تاوفير 
الإ نات االئائية والضرورية لونت ئييض ا أنا نئتوى التزئي  فتا  تام تال يا   فاي الفرضاية الئاابتة 

 :زتا،ج اإتبار هذ  الفرضية ( 1309)ويظءر ال  وإل 
 

 .اإتبار الفرو  في نئتوى التزئي  تع ى لء ف التزئي   زتا،ج:  1309  وإل 
 

التمانإل في تت يم  ه ف التزئي 
 الإ نات 

نوا ءة تءوي  الن يزة  تالئيض زوعية الإ نات
  عتنيا

تزئي  تشميإل نر عية 
 عويا

نئتوى  Fقينة 
 ال اللة

النتوئط 
الالئابي 

  11=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 11=ض

 االزالراف
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

  10=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

  9=ض

االزالراف 
 النعيارل 

نئتوى التزئي  
 0.01 0337 0.89 2.33 1.00 2.30 1.05 2.29 1.04 3.09 بيض النؤئئات

  

3.09

2.29 2.3 2.33

0

1

2

3

4

ل في تقديم الخدمات  التكام تحسين نوعية الخدمات مدينة إعالميا هة تهويد ال مواج تنسيق تشكيل مرجعية عليا

   
 

 .  نئتوى التزئي  بيض النؤئئات الئب ه ف التزئي:  309 شمإل
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تشاير الاج ازا  ال يو ا  فارو  ( 309)والشامإل رقام ( 1309)وق  مازت الزتي ة منا يظءر ال  وإل رقام 
في نئتوى التزئي  يع ى الج ه ف التزئاي  ا وهاذ  الزتي اة ايضاا تشاير الاج أض التزئاي  الاذل ياتم 

أعات  هاي بيض النؤئئات االهوية يتو   عوج ع   نض اوه اف ا ونع اض  نيع االه اف الناذمورل 
أه اف تدب اي ابا زالو تالئيض او ا  وتفعيإل ال ور التزنول لإ نة ندالج النت ئييض فاي تالتيا  
االتيا اااتءم  ال اض الباال ااة تعتتاا  باااض النؤئئااات النت ئااية نااا  الاات زياار قريبااة نااض الءاا ف اوقداار 

شاااميإل لتالتيااا  الوضاااع اوفضاااإل لونت ئاااييض وهاااو بااارأل الباال اااة الءااا ف الاااذل يااازا عواااج ضااارورل ت
نر عية عويا تتبزج تاوفير الإا نات االئائاية والضارورية لونت ئاييض ا فءاذا الءا ف هاو أعام واشانإل 
وينماااض اض يالتااا  االهااا اف اوإااارى الناااذمورل ا فواااو اض نئاااتوى التزئاااي  وال ءاااو  النبذولاااة ناااا بااايض 

لنتالظاة واالنار ال ا ير با. النؤئئات في هذا ال ازب ترما  عواج هاذا الءا ف لمازات الفا،ا ل ام ار 
هزااا باااض ا ارل النؤئئااات النبالو ااة عزاا نا ئاا،وت فااي ئااؤاإل اإاار وفااي زفاام النالااور عنااا اذا مازاات 
تعتتاا  باااض هزاااات الا ااة الاااج تااأطير  ءاااو  النؤئئااات التزنويااة االهوياااة فااي التااا م الشاارقية ضااانض 

ة وهاذ  زئابة عاليا%  60نر عية عويا واضالة النءام فت  مازت زئابة ناض أيا  هاذا الطارن ام ار ناض 
  ا اذا نا تم نتارزتءا نع نا هو نطب  عوج ار  الواقع عوج نئتوى التزئي  واه اف ا منا وتبيض 
لزا نا ى الإواإل الالاداإلا وهاذا اونار ينماض تبريار  أم ار ناض تفئاير االوإل يتن اإل فاي عا م قا رل هاذ  

إل نر عية النؤئئات التج االض عوج تر نة هذ  الرزبة واالعتتا  عوج أر  الواقعا ربنا الض تشمي
عويااا يالتاااج الااج نؤئئااة او عاا   نااض النؤئئااات او نئااؤوإل او ن نوعااة نااض النئااؤوليض النبااا ريض 
واالقوياااا  وذول ندااا اقية وتاااأ ير ولااا يءم رؤياااا واضاااالة ونتااا رل عواااج العناااإل بائاااتراتي يات ن تنعاااة 

عواج ونإتوفة نعاا ئوا  عوج نئتوى النؤئئات زفئءا او عواج نئاتوى ال ازاب االئارا،يوي وايضاا 
نئتوى التيا ل الفوئاطيزية الرئانية وقا  يماوض ن اإل هاؤال  النئاؤولوض زيار نو او يض التاج االضا أناا 

ف او رف  بعا  النؤئئاات لوعناإل ضانض نر عياة وئاتف التفئير ال ازي فت  يموض زابعا نض تإو 
اعوااج نااض نر عيااة نؤئئاات  ذلاات لمااي يبتااج يتنتااع بائااتتتلية نطوتااة فااي ا ارل النؤئئااة وعاا م الاا ام 
نؤئئت  بأية ا وار ينمض اض تالائب عويءا او تئأإل عزءا التاج لاو مااض ذلات فيا  ت اهاإل لونداوالة 

عام أو ت اهاإل لنداوالة ئامازءا بشامإل إاااا أناا العانة عوج نئتوى ن يزة الت م الشرقية بشمإل 
التفئاااير ال الااا  فتااا  يماااوض بئااابب و اااو  تإاااوف ناااض عااا م و اااو  فااارا لز اااان ن اااإل هاااذ  النر عياااة 
وإدودا بع  ازتءا  النبا رل الوالي ل التي تالامي هذا الطرن والتي قا ها النرالاوم فيداإل الالئايزي 

والتااي تاام التطاار  اليءااا "  م الوطزيااة هي،ااة التاا" تالاات عزااواض  1663نئااؤوإل نوااف التاا م فااي عااام 
عزاا  عااار  نرا عاااة أ بياااات هااذ  ال رائاااة فعزااا  ئاااؤاإل النبالاااو يض عااض رأيءااام بءاااذ  النباااا رلا  مازااات 

ناازءم بازءااا مازاات  ياا ل  اا ا وهااذا نااا تالتا اا  (  19) ا اباااتءم نتتاربااة  اا ا نااض بعضااءا فتاا  عباار 
أ ااابوا بازءااا ازتءاات ( 15)نااض نتابعتءااا وناازءم ا ااابوا بازءااا ضاارورية وال باا  (11) النؤئئااات بيزنااا 

 .نؤئئات أ ابت باض ليم ل يءا نعوونات مافية عزءا( 1)بوفال فيدإل الالئيزي وفتط 
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ونا ينمض اض يئتشف ناض هاذ  الزتاا،ج بااض ال نياع يزظار الاج هاذ  النباا رل بااالترام ول يا  الرزباة أو 

ر عتقة النؤئئات االهوية التزنوية في االعتتا  باض تشميإل هذ  النر عية هي االفضإل لعنوية تأطي
الت م الشرقية بنا يالت  وضع وزتا،ج أفضإل ولمض الزتي ة االم ار تاميا ا هاي الواقاع النو او  الالياا 

 .الوإل عتقة النؤئئات اوهوية التزنوية بعضءا ببع  والتي هي بعي ل   ا  عض هذا الطرن
 

ال يو ا  فارو  ذات  اللاة "  :أزا تازا عواج  منا ي رل في هذا النالاور اإتباار فرضاية  ال اة والتاي
تعا ى لن ااإل العتقاة ناع شابمة النزظناات اوهوياة فااي ( α=   0005) االداا،ية عزا  نئاتوى  اللاة 

ا وقااا  تااام تال يااا  ن ااااإل العتقاااة بتطاااوير ال ازاااب "  ر اااة عتقاااة هاااذ  النؤئئاااات بشااابمة النزظناااات
واقاااف ا تزئاااي  فاااي ن ااااالت الإااا نات اال ارل لونؤئئاااة ا النشاااارمة فاااي اال تناعاااات وتال يااا  الن

أنا عوج نئتوى  ر ة العتقة نع شبمة النزظنات اوهوية فتا  .وأإيرا في ن اإل طوب النئاع ات  
 .تم تال ي ها بتوية ا قوية   ا  ا ضعيفة وضعيفة   ا  

 
اض اإتباااار ن اااإل هاااذ  الفرضاااية يعطاااي نؤشااارات عواااج نااا ى اقبااااإل النؤئئاااات التزنوياااة االهوياااة فاااي 

الشاارقية الااج االزضاانام لوعنااإل النااؤطر ضاانض نظوااة نالاا  ل لونزظنااات والنؤئئااات االهويااة  التاا م
وأيضااا الااج الن اااالت اوم اار ائااتتطابا لعنااإل النؤئئااات اوهويااة التزنويااة فااي التاا م الشاارقية نااع 

 .االإذ بعيض االعتبار ن ى قول االطار الذل ي ور الال ي  عز  
 .زتا،ج اإتبار هذ  الفرضية ( 1909)رقم  وعز  اإتبار هذ  الفرضية يظءر ال  وإل

 
الفرو  في  ر ة عتقة النؤئئات اوهوياة بشابمة النزظناات  اوهوياة تعا ى لن ااإل :  1909  وإل 

 العتقة 
 الزتي ة نئتوى ال اللة ن اإل العتقة

 نتبولة 00991 تطوير ال ازب اال ارل
 نرفوضة 0000 النشامة في ا تناعات تال ي  النواقف 

 نتبولة 0093 إل الإ ناتن ا
 نتبولة 0061 طوب النئاع ات

فاااي ن ااااالت تطاااوير ال اااازي  0005اض نئاااتوى  اللاااة االإتباااار اعواااج ناااض ( 1909)يظءااار ال ااا وإل 
اال ارل ا ن اااإل الإاا نات ون اااإل طوااب النئاااع ات وهااذا يعزااي قبااوإل الفرضااية بأزاا  ال تو اا  فاارو  

بيزناا . وشبمة النزظنات تعا ى الاج هاذ  الن ااالت  تع ى ل ر ة العتقة نا بيض النؤئئات اوهوية 
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تشير الزتي ة الج از  يو   فرو  فاي نئاتوى العتقاة تعا ى لداالج ن ااإل النشاارمة فاي ا تناعاات 
لتال ياا  النواقااف وهااذ  الزتي ااة تعباار عااض نئااتوى العتقااة الضااعيفة نااع شاابمة النزظنااات اوهويااة فتاا  

باار نااض باايض الن اااالت االإاارى ا وهااذا ياا إل عوااج اال ااام االتااإل هااذا الن اااإل نااض العتقااة ال ازااب اوم
النؤئئاااات عاااض التزئاااي  ناااع شااابمة النزظناااات االهوياااة فاااي ن ااااالت قااا  تماااوض أم ااار أهنياااة و  ياااة 
وائااتنرارية وذات ناار و  عنوااي عوااج النؤئئااات اوهويااة فااي التاا م الشاارقية بنااا يئاااهم فااي تالئاايض 

ض أهنية ن اإل النشارمة فاي اال تناعاات وتال يا  ال ور التزنول لونؤئئات ا هذا نع ع م التتويإل ن
النواقاااف وتاااأ ير ذلااات عواااج النئاااتوى العاااام و ا  النؤئئاااات التزنوياااة فاااي الااااإل لاااو مازااات تزااااقي 

وتعاا و الباال ااة هااذا الضااعف والتدااور الااج أض شاابمة . ئيائااات وائااتراتي يات زالااو هاا ف واضااج 
الة واضاااالة وائاااتراتي يات والياااات النزظناااات االهوياااة التاااج االض زيااار قاااا رل عواااج وضاااع رؤياااا ورئااا

نالاا  ل لت تنااع  نيااع نؤئئااات التاا م فااي النشااارمة فااي تزفيااذها وتالتيتءااا وفااي هااذ  الالالااة فازاا  
ئاايموض هزااات بالتامياا  ناار و  اي ااابي فعوااي عوااج العنويااة التزنويااة بشاامإل عااام فااي فوئااطيض وبشاامإل 

 .إاا في ن يزة الت م الشرقية
 

ض التئااؤإل الر،يئاي لءاذا النالاور وهاو عاض عتقاة النؤئئاات بإدوا اال ابة عض الش  ال ازي ن
 ( :909)التزنوية االهوية بالتيا ل الفوئطيزية فاض الزتا،ج الودفية منا يعبر عزءا الشمإل 

 

زول  عم نع
%49

ا في  نيع    يبر   وره
هذ  الن االت في 

ات وفترات نال  ل نزائب
%33

يائة    تو ي  ئ
و   النؤئئات ل عم دن

النت ئييض
%7

 عم نا ل
%11

 .نوع الدعم وشكله من القيادة الفلسطينية للمؤسسات األهلية :  909شكل 
تيااا ل الفوئااطيزية ت ااا  النؤئئااات فااي التاا م الشاارقية يتن ااإل فااي الاا عم يظءاار نااض الشاامإل أض  ور ال

بيزناا بوغات % 96وزئابت  (  99) النعزول والذل أإذ ال ازب االمبر ناض ا اباات النبالاو يض بواقاع 
فتاط وزئابة الاذيض الا  وا % 11زئبة نض أشاروا الج اض  ور التيا ل يتني  في الا عم الناا ل فبوغات 
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انااا نااض أشااار الااج اض % 901ئيائااة النؤئئااات لاا عم داانو  النت ئااييض فبوغاات  ورهااا بأزاا  تو ياا  ل
% 33 ورهااا يظءاار فااي  نيااع هااذ  الن اااالت والنواضاايع ولمااض فااي نزائاابات نالاا  ل مازاات زئاابتءم 

وهااذ  الزتي ااة تظءاار اض عتقااة التيااا ل الفوئااطيزية بالنؤئئااات النت ئااية هااي أقاارب لو ازااب النعزااول 
لعنواي النوناوم الاذل تفتتا   النؤئئاات اوهوياة فاي ن يزاة التا م الشارقية واالعتني نزءا لو ازب ا

والااذل يفتاار  أض يعنااإل عوااج إ نااة ندااالج النت ئااييض بشاامإل نباشاار عااض طرياا  توبيااة االتيا اااتءم 
وفي  نيع ن االت الياتءم اليونيةا وإدودا نا يتعو  بال وازب الإ ناتية عواج اإاتتف ازواعءاا 

ال فع ب عم العنإل الذل تتوم ب  الرماات الناواطزيض ضانض اطاار ناض العناإل  ون االتءاا وبالتالي فاض
ال ناعي النزظم لتالتي  االتيا ات النت ئاييضا هاي عنوياة تتاو  الاج تغييار ا تنااعي يارتبط نباشارل 
بتغييرات  تافية وئيائيةا وبوورل تو   عام زالو ه ف نال   هو باوئام الءا ف والشاعار الئيائاي 

ل الفوئطيزيةا وزئنع  م يرا عوج زناط شاعارات رزازاة ال ينماض أض يماوض لءاا قيناة الذل تطرال  التيا 
تااذمر اذا لاام يداااالبءا تو اا  التيتااي ونئااتنر ولاايم فااي نزائاابات وفتاارات نالاا  ل لمااي يااؤتج زتا، اا  
إدودا في ضو  نا تام عرضاة ناض ئيائاات ائارا،يوية عواج نإتواف النئاتويات والن ااالتا وقا  

إل النتعو  بالنوضو  الر،يئي الذل يتدا ر ا تناعاات نئاؤولي النؤئئاات تموض اال ابة عض الئؤا
( 509)التزنوية اوهوية نع التيا ل الفوئطيزية والذل  ا ت زتي ة اال ابة عويا  نوضاالة فاي الشامإل 

: 
 

زة بشمإل عام وضع الن ي
%29

ة   النشامإل النا ي
ية %17 النشامإل اال تناع

لونت ئييض
%17

  اعتنا  نر عية 
تابعة هذ   نال  ل لن

التضايا
%6

ات عنإل    وضع آلي
واضالة لوالفاظ عوج 

الن يزة وئمازءا  
%31

ئاانية نااع النؤئئااات النواضاايع التااي تداا رت أ زاا ل ا تناعااات التيااا ل الفوئااطيزية الر :  509شاامإل 
 اوهوية في الت م الشرقية

بأض النوضو  الذل تد ر أ ز ل هذ  اال تناعات هو وضع آلياات عناإل ( 509)يظءر نض الشمإل  
% 96 ااام وضاااع الن يزاااة بشااامإل عاااام بزئااابة % 31واضاااالة لوالفااااظ عواااج الن يزاااة وئااامازءا بزئااابة 

ية لونت ئييض ولمض بزئبة بئيطة بوغات وتئاوى نض أ ابوا بازءا النشامإل النا ية والنشامإل اال تناع
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اض هااذ  الزتي ااة واض % . 509واإياارا اعتنااا  نر عيااة نالاا  ل لنتابعااة هااذ  التضااايا بزئاابة % 1901
مازت تظءر بأض النوضو  اوهم مااض وضاع الياات عناإل واضاالة لوالفااظ عواج الن يزاة وئامازءا  ال 

رأيزاااا ونااض النالتنااإل اض هااذا النوضااو  اض ذلاات لاام ياازعمم عنويااا عوااج  ور التيااا ل الفوئااطيزية منااا 
بتااي فااي اطااار الزتاااي الشاافول  وض اض يتاار م الااج واقااع عنواايا وهااذا نااا تؤماا   اال ابااات عوااج هااذا 
الئؤاإلا فالإيار ال ازي والذل يشير الج اض النوضو  الر،يئي ماض وضع الن يزة بشمإل عاام أل اض 

اوضاااعف ناااض اليااا  عااا   وزئااابة ناااض نوضاااو  ن يزاااة التااا م بتاااي فاااي ن ااااإل العنونيااااتا والإياااار 
اإتارو  ماض اعتنا  نر عية نال  ل لنتابعة هذ  التضاياا فبالرزم نض از  ق  يموض هو النالور اوهم 

 .الذل ي ب الب   في  الي  تم ايضان أهنيت  في نوضع اإر نض هذ  ال رائة
افضاااإل الإااا نات  ولوتااا ليإل عواااج أهنياااة و اااو  نر عياااة عوياااا تتاااولج  نياااع االناااور النتعوتاااة بتتااا يم 

لوناواطزيض النت ئااييض والن يزااة طالنااا بتياات تالاات االالااتتإل فتا  تاام طاارن ئااؤاإل عوااج النبالااو يض عااض 
  .يوضج زتي ة ذلت( 909)رأيءم في شمإل النر عية التي تإ م النواطض النت ئي والشمإل 

 

  نر عية تشنإل  نيع 
هذ  النءام  

%59

  نر عية عوج نئتوى 
ال وازب الإ ناتية لاليال 

النواطزيض
%13

نر عية ئيائية
%9

  نر عية عوج نئتوى 
ة   التإددات النءزي

%19

 
 .طض النت ئي الرأل في شمإل النر عية التي تإ م النوا:  909شمإل 

 
مازااااات زئااااابة اال اباااااات االمبااااار لداااااالج نر عياااااة تشااااانإل  نياااااع النر عياااااات ئاااااوا  عواااااج نئاااااتوى 
التإددات النءزياة أو الإ ناتياة أو الئيائاية ن تنعاة وعزا  ئاؤاإل نئاؤولي النؤئئاات عاض أم ار 

بيااة  ءااة تتاا م لءاام تئااءيتت وتعتباار الويفااا  قويااا  لءاام فتاا  تئاااوت التيااا ل الفوئااطيزية نااع  ءااات أ ز
لماااإل واالاااا ل وعزاااا  ئاااؤالءم ايضااااا عااااض ال ءاااة التااااي يااااتم الو اااو  اليءااااا عزاااا  % 9901ونازالاااة بواقااااع 

الااج ننااوليض % 99اعتراضااءم نشااامإل و عتبااات نا يااة فتاا  أشااار نااا يتااارب نااض زدااف النبالااو يض 
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يوضاااج ( 109)يتو ءاااوض الاااج التياااا ل الفوئاااطيزية الرئااانية والشااامإل % 16ونؤئئاااات ا زبياااة نتاباااإل 
 .ذلت

 

ة الرئنية   التيا ل الفوئطيزي
%19

ئات عربية  نوليض ونؤئ   ن
ئتنية واا
%14

   شإديات وطزية نت ئية
%7

ءي،ة اا ارية لونؤئئة أو  ال
زا  ن وم اون

%7

ئات أ زبية نوليض ونؤئ   ن
%44

  نؤئئات نت ئية
%9

 
 .ال ءة التي يتم الو و  اليءا عز  النشامإل والعتبات :  109الشمإل 

 
اض هذ  الزتا،ج تؤم   نيعءاا عواج ضاعف العتقاة التاي تاربط ناا بايض النؤئئاات النت ئاية والتياا ل  

ناا توداوت الفوئطيزية الرئنية وبالتالي ضعف في ائتراتي يات ال عم العنويا وهاذا ناا يتوافا  ناع 
والتااي تئااتزتج فيءااا اض الفوئااطيزييض لاام يزظنااوا ائااتراتي ية نتاونااة (  1665) الياا   رائااة التزاا ريم 

نوالاا ل لوتطاعااات موءااا بإدااوا التاا م منااا لاام يزظنااوا ائااتراتي ية نالاا  ل عوااج النئااتوى النالوااي 
إل بتيااة فتاا  رفضااوا عااض وعااي اض ينياا وا باايض النتاونااة نااض أ ااإل التاا م وباايض زضااا( تعزااي التاا م )

ئااماض الضاافة الغربيااة وقطااا  زاا لا فواام تطااور أل نزظنااة أو نزظنااة شاانولية ايااة ائااتراتي ية نالاا  ل 
لونتاونااة نااض ا ااإل التاا م الشاارقية وهااذا نااا تؤماا   زتااا،ج هااذ  ال رائااة بالياا  تاام التعانااإل نااع التاا م 
م اا   نااض مااإل اوراضااي الفوئااطيزية ولاايم ضاانض اطااار نااض الإدودااية والنتتبااع التااج لوإطاااب 

ي ا  باأض نوضاو  التا م قا   9009والتاج زءاياة عاام  1691لئيائي الفوئطيزي الرئني نزاذ عاام ا
 ا   ا،نا نذيت بالإطاب الئيائاي العاام لماإل فوئاطيض  وض اض يرافتا  اياة افعااإل او ا ارا ات فعوياة 

 .وعنوية عوج ار  الواقع
 

  نتائج المحور الثالث 3.4
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زت العتقة نا بيض النؤئئات اوهوية التزنوية والنت ئييض ميف ما:والذل ي يب عض التئاؤإل التالي 
 ؟ 

:   " وق  تنت اال ابة عض هذا التئاؤإل نض إتإل اال ابة عوج  ت ة فرضيات وتازا اوولاج عواج
تعا ى لا وافع التو ا  لونؤئئاات فاي ( α=   0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عزا  نئاتوى

اإتبار إيارات  وافع التو   لونؤئئة وهي الترب نض نوقاع الئامضا  وق  تم" . تغيرع   النئتفي يض 
ع م و و  الوا   زفئية ن إل الوغاة والعاا ات والتتاليا ا  تاتءم بااض الإا نات النت ناة ناض النؤئئاات 
االهوية أفضإل نض إ نات النؤئئات االئرا،يويةا نتاطعاة النؤئئاات االئارا،يوية و عام النؤئئاات 

أناا تغيار عا   النئاتفي يض . النؤئئات اوهوية لبرانج توباي االتيا اات الئاماض  الوطزية واإيرا تت يم
وتظءر ال  اوإل التالية زتي ة اإتبار هذ  . فتم تال ي   انا بالت اي  أو التزاقا أو التذبذب او ال بات 

 :الفرضية 
 ئمزءماإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض وقرب النؤئئات نض نواقع :  1509  وإل

 
تغير ع   
 النئتفي يض

قينة  الن نو  قربءا نض نواقع ئمزءم
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال زعم ال اللة

 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع    
 0096 0091 10000 39 1009 99 9609 10 ت اي 

تذبذب أو  بات  
 أو تزاقا

1 3106 11 9101 11 10000 

 10000 59 9103 35 3901 11 الن نو 

 
اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض وال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة :  1909  وإل 

 والعا ات والتتالي 
تغير ع   
 النئتفي يض

ال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة والعا ات 
 والتتالي 

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %ئبةالز الع   

 0011 9093 10000 39 9109 93 3909 11 ت اي 
تذبذب أو  بات  

 أو تزاقا
10 5509 1 9909 11 10000 

 10000 59 5609 31 9009 91 الن نو 

اإتباااار ماااال تربياااع عتقاااة تغيااار عااا   النئاااتفي يض و تاااتءم أض الإااا نات أفضاااإل ناااض :  1109 ااا وإل 
 اائرا،يوية لنؤئئاتإ نات  ا
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تغير ع   
 النئتفي يض

 تتءم أض الإ نات أفضإل نض إ نات  
 النؤئئات اائرا،يوية

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
الزئبة الع   

% 
 %الزئبة الع    %الزئبة الع   

 0039 0061 10000 39 5101 90 9109 19 ت اي 
تذبذب أو  بات  

 قاأو تزا
5 9101 13 1909 11 10000 

 10000 59 9305 33 3905 16 الن نو 

 
اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض ونتاطعة النؤئئات اائرا،يوية و عم : 1109  وإل 

 النؤئئات الوطزية
 

زير ع   
 النئتفي يض

نتاطعة النؤئئات اائرا،يوية و عم 
 النؤئئات الوطزية

قينة  الن نو 
ال م

 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   

 0051 0099 10000 39 1109 30 1101 9 ت اي 
تذبذب أو  بات  

 أو تزاقا
1 506 11 6901 11 10000 

 10000 59 6009 91 601 5 الن نو 
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ر عاا   النئااتفي يض وباارانج النؤئئااات توبااي االتيا ااات اإتبااار مااال تربيااع عتقااة تغياا:  1609 اا وإل
 الئماض

 
تغير ع   
 النئتفي يض

قينة  الن نو  برانج النؤئئات توبي االتيا ات الئماض
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال زعم ال اللة

 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   
 00019 3015 10000 39 9901 99 3503 19 ت اي 
ذب أو  بات  تذب

 أو تزاقا
9 1101 19 1109 11 10000 

 10000 59 1905 31 9105 19 الن نو 

 
 ض الزتي ة تشير الج از  ال يو   عتقة بيض هذ  الإيارات وتغير ع   النئتفي يض أل اض  نيع هذ  

زنوياة واض الإيارات هاي  وافاع نتتارباة لتو ا  النئاتفي يض لتوتاي الإا نات ناض النؤئئاات اوهوياة الت
 .ماض اقوءا الظا هو نتاطعة النؤئئات االئرا،يوية و عم النؤئئات الوطزية

واال اباااة عواااج تئااااؤإل ال رائاااة الاااوإل ئااانات النئاااتفي يض ناااض الإااا نات تؤمااا  باااأض النئاااتفي يض ناااض 
إاا نات النؤئئااات هاام نااض ماات ال زئاايض والاا يازتيض ونااض  نيااع نواقااع التاا م الشاارقية ئااوا  البواا ل 

الالياااا  العربياااة ونإتواااف الءوياااات والبطاقاااات الشإداااية وقااا  تماااوض الف،اااة العنرياااة هاااي الت يناااة او ا
العانإل التابإل لوتغير وذلت تبعا لزو  التإدداات التاي تعناإل بءاا النؤئئاات والتاي تئات عي االيازاا 

 .ف،ات عنرية نال  ل
ات هانااة بانماااض بالتاالي فاااض هااذ  الاا وافع التااي ا باات التالويااإل ازا  ال فاارو  بيزءااا تعتباار زتاااط ونؤشاار 

النؤئئااات التزنويااة اوهويااة فااي التاا م االئااتفا ل نزءااا وائاات نارها والبزااا  عويءااا عزاا  تفمياارهم فااي 
تفعيإل  ورهم التزنول و يا ل ع   النئتفي يضا فبالرزم نض االزتقات النفروضة عواج الن يزاة  ال اض 

ضافةا قا ما )ض  نءاور النئاتفي يض النئتفي يض نض إ ناتءا نا  الوا يشمووض زئبة نتوا زة تتريباا نا
وهذا ليم بنئتغرب الي  أض االزتقات الئيائة التي اتبعتءا  ئارا،يإل فاي ئاالب البطاقاات ( نإيم 

النت ئااية  عواات اعاا ا ا مبياارل نااض الئااماض النت ئااييض والنتاا و يض ولءاام اوال  أيضااا يعااو وض لوتاا م 
يرل هم نض النوة بطاقة هوية الضفة الغربياة وي بتوض فيءاا وزظرا لموض اال واج واالوال  في أالياض م 

وهااام نئااات زوض ناااض االئاااتفا ل ناااض إااا نات النؤئئاااات االئااارا،يوية فالنؤئئاااات االهوياااة هاااي الناااتذ 
الوالي  لءم لتوبية االتيا اتءم النإتوفة وهذ  ايضا اال ى النؤشرات الءانة التي ي ب اضافتءا ل وافع 

 .النئتفي يض نض إ نات النؤئئة
 

 :رضية ال ازية والتي تزا عوج أز انا عض الف
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تع ى وئباب االال ام عاض التو ا  (  α=0005) ال يو   عتقة ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى " 
عااا م نعرفاااة : )ا وقااا  الااا  ت ائاااباب االال اااام بناااا يواااي " . لونؤئئاااات فاااي تغيااار عااا   النئاااتفي يض 

االئرا،يوية ونا تفرض  نض ازظنة االإريض وهم زير النئتفي يض عض إ نات النؤئئة ا واال را ات 
وقوازيض ا بارية عوج الئماض لتوتي الإ نات والوا   ا الج  ازب ضعف نئتوى الإ نات النت نة 

ا ويظءار ( نتارزة بالنؤئئات االئرا،يوية ا  وع م  تتءم بالإ نات التي تتا نءا النؤئئاات اوهوياة 
 .زتي ة اإتبار هذ  الفرضية ( 9009)ال  وإل 

 
 زتي ة اإتبار عتقة تغير ع   النئتفي يض وأئباب ااال ام لوتو   لونؤئئات:  ..90  وإل 

 
 أئباب  ال ام البع  التو   لونؤئئات

 
قينة  الن نو  تغير ع   النئتفي يض

مال 
 تربيع

نئتوى 
تذبذب أو  بات   ت اي  ال اللة

 أو تزاقا
الزئبة الع   

% 
الزئبة الع   

% 
الزئبة الع   

% 
1101 9906 99 3303 9 1000 90 نعرفتءم عض إ نات النؤئئة ع م

6 
0000 

فر  أزظنة )بئبب اا را ات اائرا،يوية
وقوازيض   بارية عويءم لتوتي الإ نات نض 

النؤئئات اائرا،يويةا ع م تنمزءم نض 
الودوإل لونؤئئة بئبب الالوا  ا دعوبة 

 (عنإل النؤئئات في الت م

1 900 9 5000 1 1106 

ف نئتوى الإ نات وع م  تتءم ضع
بالإ نات وارتفا  اوئعار التي تت نءا 

 نتارزة بالنؤئئات اائرا،يوية

9 1900 9 1901 9 1909 

1000 95 الن نو 

0 
19 1000

0 
31 1000

0 
 

وهاذا يعزاي (  α=0005) وق  مازت زتي ة اإتبار هذ  الفرضية باض نئاتوى  اللاة االإتباار أقاإل ناض 
ازاا  يو اا  عتقااة باايض تغياار عاا   النئااتفي يض وائااباب اال ااام الاابع  عااض التو اا  رفاا  الفرضااية و 

يبيض ذلات ( 109)لونؤئئات لدالج اوئباب ع م النعرفة بالنؤئئة واال را ات االئرا،يوية والشمإل 
: 
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تغي  ع    لنئتفي ي    ال ا   لبع  ع   لت    لون ئئا 

ت اي 

ت اي 

ت      و   ات   و 

ت ا  

ت اي 

ت      و   ات   و 

ت ا  

ت      و   ات   و 

ت ا  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ع م مع ف ه  ع  خ مات ال  س ة      ا ج ا ات ا س ا  ل ة ف  

 ن  ة و  ان   إج ارية عل ه  ل لقي

ال  مات م  ال  س ات ا س ا  ل ة 

ع م ت   ه  م  ال   ل لل  س ة

     ال  اج    ع  ة ع  

ال  س ات في الق   

 ع  م     ال  مات وع م  ق ه 

 ال  مات وارت ا  ا سعار ال ي

تق مها مقارنة  ال  س ات

ا س ا  ل ة

 .ونؤئئات العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وأئباب االال ام عض التو   ل:  109شمإل 
 

( وهاام  نءااور زياار النئااتفي يض ) بااالرزم نااض أض الئاابب الر،يئااي الال ااام الاابع  لوتو اا  لونؤئئااة 
هو ع م نعرفتءم عض النؤئئة  ال اض هزات ت ايا  فاي عا   النئاتفي يض فتا  بوغات زئابة ناض أيا  هاذا 

ذلت الج ا را ات ا  وهذ  الزئبة عالية اذا نا قارزاها باالئباب االإرى التي تع ل % 9901الئبب 
فتط انا بالزئبة لتئباب االإرى والتي تتعو  بضعف نئتوى الإا نات % 91االالتتإل والذل اي   

النت نة نض النؤئئات اوهوية نتارزة بالنؤئئات االئرا،يوية والنتعوتاة ايضاا بعا م  تاتءم بالإا نات 
لماإل % 503الئاببيض بزئابة  التي تت نءا النؤئئات االهوياة فتا  تئااوت النؤئئاات التاي تؤيا  هاذيض

 . ئبب
اض تو يع ائباب اال ام ال نءور النت ئي عض التو   لونؤئئاة يشاير الاج اض الئابب الر،يئاي هاو  

انر ينمض لونؤئئات العنإل عوج التإفيف والال  نز  ووضع  تالت الئيطرل وذلت بائتإ ام وئاا،إل 
عمم نا ماض يعتتا  بااض االالاتتإل فالزتي ة  ا ت ب. ايضا نإتوفة والفرا أيضا نتاالة الئتإ انءا

وا را اتاا  ينمااض اض تمااوض الئاابب النباشاار الال ااام الاابع  عااض التو اا  لونؤئئااةا فبااالرزم نااض عاا م 
نعرفة زير النئتفي يض نض النؤئئة عزءا  ال از  هزات  يا ل فاي عا   النئاتفي يض نزءاا وربناا يعاو  

ض منا ائوفزا ئابتا الي  اض ازت  الن يزاة هذا لو يا ل الطبيعية وزير الطبيعية ايضا في ع   الئما
وعااو ل م ياار نااض اال واج نااض الضاافة الغربيااة هاام وأوال هاام ربنااا ماااض ورا   يااا ل اعاا ا  النئااتفي يضا 
وربنا تموض الا ة هؤال  العا، يض والنئت زييض نض إ نات النؤئئات االئارا،يوية هاو ناض  عاإل هاذ  

م ناااض عااا م نعااارفتءم نئااابتا عزءااااا وعزااا  ائاااتطت  الف،اااة تبالااا  وتتو ااا  لونؤئئاااات اوهوياااة باااالرز
الوئااااا،إل التااااي تئااااتإ نءا النؤئئااااة لوتعريااااف عوااااج زفئااااءا ل يااااا ل عاااا   النئااااتفي يض فتاااا  و اااا  بااااأض 
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النؤئئات تئتإ م أئاليب نإتوفاة ن اإل الزا وات والزشارات والزشااطات التطوعياة ووئاا،إل وزشااطات 
 .ن ازية

وئا،إل قويوة وال تت او  زدف النؤئئات النبالو ة لمإل  ال اض زئبة النؤئئات التي تئتعنإل هذ  ال
وئااايوة مازااات لداااالج الزشااارات وناااض  ااام الزااا وات  جزاااو  طبعاااا نتارزاااة ناااع ناااض ال يئاااتعنوءاا فااااعو

 .فالزشاطات التطوعية  م ال عايات
اض هذ  الزتي ة تشير الج اض هزاات فارا مبيارل ل ياا ل عا   النئاتفي يض ناض النؤئئاات وائاتتطابءم 

لونؤئئاااات اوهوياااة ويتن اااإل بماااإل بئااااطة فاااي اض تعطاااي النؤئئاااات اهتناناااا بءاااذا ال ازاااب لوتو ااا  
: وتمرم الوئا،إل النإتوفة لوتعريف بشمإل أوئاع عواج زفئاءا ولماض الئاؤاإل الاذل يالتااج لت اباة هاو

هااإل لاا ى النؤئئااات التزنويااة اوهويااة فااي التاا م الشاارقية التاا رل عوااج تتاا يم هااذ  الإاا نات العاا ا  
النئااااتفي يض ئااااوا  عوااااج نئااااتوى الوضااااع البزيااااول لونؤئئااااات او المااااا ر العانااااإل او نضاااااعفة نااااض 

الت ءي ات والنوا زات ؟ وق  يموض هذا التئااؤإل بن اباة توداية ال ارات النؤئئاات اوهوياة ناض أ اإل 
تطوير طاقتءا االئتيعابية ناض  ءاة وضارورل االزتباا  الاج اتباا  الوئاا،إل الناذمورل أعات  الئاتتطاب 

ناااض ال ءاااة االإااارى وذلااات فاااي نالاولاااة لالناياااة هاااؤال  النئاااتفي يض ناااض نالااااوالت  ئااارا،يإل االإاااريض 
التنتزاهيااة الئاارلة الن يزااة وئاامازءا عااض طرياا  عاا   نااض اال اارا اتا فاااض نااا تنارئاا   ئاارا،يإل نااض 

وقاا  ا ى الااج (  α= 0005)ا اارا ات والئااب زتي ااة اإتبااار الفرضااية لاا  عتقااة عوااج نئااتوى  اللااة 
اض ناااا ينمززاااا االشاااارل اليااا  (. تذباااذب او  باااات او تزااااقا) فاااي اعااا ا  النئاااتفي يض التطاااور الئاااوبي 

بإداااوا الوئاااا،إل النتبعاااة ل ياااا ل عااا   النئاااتفي يض هاااو ائاااتإ ام وئااايوة   يااا ل وهاااي عاااض طريااا  
 نءااور النئااتفي يض ازفئاااءم وهااذا  ازااب نءااام لوتعريااف عوااج النؤئئاااات اذا نااا ا بتاات مفا تءاااا أوال 

في يض ناض إاا ناتءا  ازيااا  فالنؤئئااات ينمزءاا اض تئااتعنإل وئااا،إل وائاااليب والاا ت عوااج رضااج النئاات
ن إل عر  افتم تظءر الزشاطات واال وار التي تتوم بءا النؤئئاتا عر  زناذج زا الة ) تعب،ة 

لونئااتفي يض بالياا  يموزااوا زاااطتيض بوئاااض الااالءم وقاا  تمااوض هااذ  الوئاايوة أم اار ( عااض عنااإل النؤئئااة 
 .إريضتأ يرا وفاعوية عوج اال

 
ولفالاااا رضاااج النئاااتفي يض ناااض الإااا نات ونااا ى تاااأ ير  عواااج تغيااار عااا   النئاااتفي يض تااام اإتباااار 

 :الفرضية التي تزا عوج أز 
تعا ى لرضاج النئاتفي يض (  α=  0005) ال تو   عتقة ذات  اللة االداا،ية عزا  نئاتوى  اللاة "  

وى  اللاة االإتباار أعواج ناض نض الإ نات الئب تغير ع   النئتفي يض وقا  مازات الزتي اة بااض نئات
وذلت يعزي از  ال فرو  فاي نئاتوى رضاج النئاتفي يض ناض الإا نات الئاب الالاة تغيار عا    0005

النئااتفي يض الياا  ناااإل التئاام اومباار ناازءم الااج أض رضااج النئااتفي يض لاا  تااأ ير اي ااابي لت اياا  اعاا ا  
 "النئتفي يض 
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توم بتعب،ة  ناهيرية الهنية التو   و عام وعز نا ئ،إل النبالو وض عنا اذا ماض هزات  ءات اإرى ت
% 39ناض النبالاو يض أشااروا باأزءم ال يعرفاوض و% 99النؤئئات في التا ما فتا  مازات الزتاا،ج أض 
فتااط يعونااوض اض هزااات نؤئئااات تعنااإل عوااج %  9909أشاااروا بأزاا  ال يو اا  نااض يعنااإل ذلاات نتابااإل 

هااذا اض  إل عوااج شااي  فءااو ياا إل أوال تعب،ااة  ناهيريااة وهنيااة التو اا  و عاام النؤئئااات النت ئااية و 
عوج اض النؤئئات زفئءا بالا اة الاج تعب،اة  ناهيرياة وهنياة هاذا النوضاو  والاج ضاعف التزئاي  

 .بيض النؤئئات نرل أإرى  ازيا  
منا يظءر الضعف في التزئاي  اذا ناا تزاولزاا زتي اة الئاؤاإل الاذل يئاأإل عاض رأل نا را  النؤئئاات 

نااا باايض النؤئئااات االهويااة والئاااماض النت ئااييض بالتالويااإل فتاا  ازتئااام االهويااة الااوإل و ااو  ا نااة  تاااة 
النبالو ااوض الااج قئاانيض نتئاااوييض تتريبااا قئاام يؤياا  ذلاات والتئاام االإاار يزفااي وهااي زتي ااة نتوتااة فااي 
نعزاهاا ونضانوزءا وناا فيءااا ناض تاأ يرات اوال عوااج اقبااإل الناواطزيض عوااج هاذ  النؤئئاات لتئااتفا ل 

ماوض هاذ  الزتي اة تعمام تداورا ا ارياا فاي ز اان النؤئئاات فاي زياإل االتارام نض إ ناتءا و ازيا فاي 
إدوداا اذا ناا مزاا زتالا   ( ئوا  عوج النئتوى الذاتي او الإاار ي ) و تة النواطزيض النت ئييض 

عاض العتقااة التااي تاربط النت ئااييض بنؤئئاااتءم االهوياة التزنويااة ولاايم بنؤئئاات االالااتتإل وبالتااالي 
والتااي يترهااا ويعتاارف بءااا نئااؤولي هااذ  النؤئئااات ي ااب اض تمااوض بن ابااة نالطااة  فاااض هااذ  الزتي ااة

لوقوف النؤئئات عز ها لوضع ائتراتي يات   ي ل العا ل ال تة نا بيزءا وبايض  نءورهاا وقا  تماوض 
اولج الوئا،إل لتتوية عتقتءا نع  نءورها هي الشافافية والوضاون فاي عنوءاا واشارات امبار عا   ناض 

العانااة والنئاتفي يض فاي االطاات  عواج وضاع النؤئئااة وإططءاا ال ئاينا واض ناا را  اعضاا  الءي،اة 
 .هذ  النؤئئات هي اال رى بأئباب هذ  اال نة

ونرل اإارى فااض االئاتبازة تفالاا نا ى تاأ ير التزئاي  ناا بايض النؤئئاات فاي تتا يم الإا نات عواج 
ت زتي ة الئؤاإل فينا اذا مازت هزات ندوالة الئماض النت ئييض وبالتالي تتوية العتقة نا بيزءم فماز

ولماض % 5105نؤئئات اإرى تتوم بزفم ال ور أ اب ام ر نض زدف النبالو يض باالي اب بزئابة 
نزءم اشار الج اض و و  نؤئئات اإرى تتوم بزفم ال ور ال يؤ ر عوج عنوءم الض هزاات % 9103

بااازءم قااانوا % 96ئاابة زتااا مبياار فااي زوعيااة هااذ  الإاا ناتا فااي الاايض أ اباات تئااعة نؤئئااات بز
 .بالتزئي  فينا بيزءم نض ا إل تمانإل الإ نات

اض الزتا،ج تشير الج اض نئؤولي ا ارات النؤئئات اوهوية ي رموض باض هزات تتدير الاداإل عواج 
نئتوى الإ نات التاي تتا م لوناواطزيض النت ئاييض باالرزم ناض نالااوالتءم العناإل عواج ائاتيفا   وازاب 

إل بو يااة االالااتتإل ونؤئئاااتءا اال ازءاام ي نعااوا بازاا  نااا  اإل هزااات هاااني التدااور النتعناا ل نااض قباا
 .لتطوير العنإل االهوي لوتيام ب ور تزنول يئتء ف النت ئييض وي يإل ا نة ال تة النو و ل فينا بيزءم
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ة أ ا،ءااا نااض ا ااإل ميااف تتاايم النؤئئااات االهوياا: ي يااب النالااور الرابااع عوااج التئاااؤإل الر،يئااي التااالي

 لعب  ور افضإل في تت يم نا يالتا   النت ئييض نض إ نات ؟
ونض أ إل اال ابة عوج هذا التئاؤإل فت  تم ئاؤاإل النؤئئاات عاض ازاوا  النعيتاات التاي تام تدازيفءا 

 :زتا،ج اال ابة عوج هذا الئؤاإل( 609)بالئب ال ءة النئؤولة عض ال و ءا و يظءر في الشمإل رقم 
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 .زو  النعيتات والتال يات التي توا ءا النؤئئات اوهوية وال نءا :  609شمإل 
 

تظءر الزتا،ج بأض االالتتإل ق  شمإل النعي  والتال ل الر،يئي الذل يوا   النؤئئاات اوهوياة ا وقا  
   الشاامإل تاام تال ياا  ا اارا ات االالااتتإل االم اار تااأ يرا  عوااج عنااإل النؤئئااات عوااج الزالااو الااذل يظءاار 

(1009: ) 
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ى عمل المؤسسات   ر ا ة عل ال

%9
  اغالق المؤسسات  

%6

  اغال ات المدينة  

%36

ين  مالحقة وم ايقة االداري

والعاملين في المؤسسة  

%13

  القوانين وال را   

الم رو ة  

%28

الخدمات  جودة اعلى ونوعية 

اف ل في المؤسسات 

االسرا يلية

%8

 
 .نعيتات االالتتإل :  1009شمإل 

 
ومنااا يشااير الشاامإل فاااض ا اارا ات االالااتتإل تتن ااإل فااي االئااباب التاليااة نرتبااة الئااب الزئاابة اوعوااج 

ا يوي  التوازيض والضرا،ب االئرا،يوية النفروضة عوج %3105بزئبة  1663وهي ازت  الن يزة عام 
 اام الرقابااة عوااج النؤئئااات بزئاابة % 1905 اام نتالتااة اال ارياايض بزئاابة % 9609ئااات بزئاابة النؤئ
 اام تتاا يم زفاام الإاا نات والتئااءيتت لو نءااور ب ااو ل أعوااج وزوعيااة افضااإل فااي النؤئئااات % 103

 % .909اائرا،يوية بزئبة 
 

العزدار االهام  اض زتا،ج هذا ال ازب نض النعيتات تظءر باض ازت  الن يزة ولايم النؤئئاات مااض
فااي التااا ير عوااج الاا ور التزنااول لءااا وهااذا نااا يتوافاا  نااع م ياار نااض ال رائااات الئااابتة ن ااإل  نعياااة 

واإااروض واذا نااا عواام لزااا باااض اوإل ازاات  رئااني (  1661) ا ذياااب عيااوي (  9009) ال رائااات 
عمئات  ناض أل في الفترل التي توت الرب العرا  والمويات نباشارل وناا  1663ونئتنر ماض في عام 

ا ار ئوبية وإدودا عوج توقف ال عم النا ل عوج النئتوى ال اإوي لتهالي في فوئطيض والت م 
وعوج وضع النؤئئاات اليا  تام وقاف تنويوءاا وذلات زتي اة لنوقاف التياا ل الفوئاطيزية الرئانية ناض 

 اارا ات وبتاا ر نااا تاارى الباال ااة نااض أهنيااة لنااا تنارئاا   ئاارا،يإل نااض ا.هااذ  اال نااة فااي ذلاات الوقاات 
وفر  قوازيض وازظنة عوج النواطزيض وبت ر ا رامءاا لناا لءاذ  الناؤ رات والعواناإل ناض  ور لوالا  ناض 
ا ا  النؤئئااة بتاا ر نااا تاارى بازاا  ماااض هزااات فردااة وال  اإل لوتيااا ل الفوئااطيزية وال ارات النؤئئااات 

ير الااا ور ائااات نار هاااذ  النعيتاااات لداااالج تطاااو ( واالفضاااإل ناااض إاااتإل نر عياااة واضاااالة ) االهوياااة 
التزنااول لءااذ  النؤئئااات الض  يااا ل الضااغط والتءاار والشااعور بااالظوم لاا ى النااواطزيض النت ئااييض نااض 
إاااتإل فااار  إياااارات نالااا  ل لءااام هاااو عاااا،  اناااام نئااايرل التزنياااة وفرداااة فاااي زفااام الوقااات يزبغاااي 
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ا مناا ازءاا ائت نارها العا ل ترتيب عتقة التياا ل الفوئاطيزية بالنؤئئاات االهوياة فاي التا م الشارقية
وبرؤيااا  اقبااة تأإااذ بعاايض االعتبااار تاارامم هااذا االر  . ايضااا فردااة العااا ل ترتيااب وضااع النؤئئااات

اض الترمياا  عوااج االنااور التااي تناام وتالااامي .الءا،ااإل نااض الإباارات لاا ى النؤئئااات لتالئاايض ا ا،ءااا
ينماض الو او   او ا  واالتيا ات النت ئييض والزات ة عض ئيائة االالتتإل هي بالتامي  با ايات نوفتاة

اليءا ونا ينمض اض يتاإل عض  وازب نعيتات االالتتإل ينمض اض يتاإل عض النعيتاات الذاتياة والنتاوفر 
 . ل يءا نروزة ام ر في الت رل عوج التتويم والتدويب

وق   ا  ترتيب هذ  النعيتات وتدزيفءا الئب النعي  االم ار تاأ يرا عواج أ ا  النؤئئاة مناا يظءار 
 :  (1109)في الشمإل 
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لمؤسسة    انعدام م ادر تمويل خا ة  الكادر العامل في المؤسسة    الجان  االداري ل

 المؤسسة 

تجهيزات والم اني    ارت ا  تكل ة خدمات     ال

تي م مقا ل الخدمات ال مؤسستك

 يقدمها الجان  االسرا يلي

 .النعيتات الذاتية :  1109شمإل 
 

تشير هذ  الزتي ة الج اض زئبة مبيرل نض النؤئئات تعتبر ازع ام نداا ر تنوياإل إاداة بالنؤئئاة 
هي العانإل اوهم في النعيتات الذاتيةا وبالرزم نض از  اتضج في نوضع ئاب  نض هذ  ال رائة اض 

بتة ل ى النؤئئات لايم بالضارورل اض يماوض عاناإل هاام وناؤ ر عواج تطاوير توفر ندا ر تنويإل  ا
ا ا  النؤئئة اذ و   از  ال فرو    عوج تطور أ ا  النؤئئة يع ى الج توفر ندا ر تنويإل  ابتة 
وينماااض أض تفئااار هاااذ  الزتي اااة عواااج اض تاااوفير نداااا ر التنوياااإل لونؤئئاااة هاااي عواناااإل نتوتاااة عواااج 

لوية في عنإل النؤئئة وق  يموض لءاذا التإاوف ناا يبارر  وإدوداا فاي النئتوى الذاتي وتالتإل االو 
ظااإل التطااورات الئااريعة والنفا ،ااة ئااوا  عوااج نئااتوى الوضااع الئيائااي بشاامإل عااام او عوااج نئااتوى 
الئيائات االئرا،يوية بشمإل إاا او عوج نئتوى الننوليض وال ءات النازالة وتأ رها بالوضع العام 

نئااابتة تتاااأ ر بالنزظوناااة ال ولياااة والتياااارات أالا ياااة التطاااب ن اااإل  والإااااا وفرضاااءا و زااا ل وشاااروط
 .تيارات االرهاب وزيرها
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أل اض زالبياة النؤئئاات % 50فزئبة النؤئئات التي تعتن  عوج ندا ر تنوياإل  ابتاة ال تت ااو  
ال يتوفر ل يءا ندا ر تنويإل  ابتة لذا فاض هذ  النؤئئات ت رت تنانا باض ع م نت رتءا عوج توفير 
التنويإل في لالظة نض الوالظاات ال يشامإل فتاط نعيتاا لوعناإل باإل يعزاي توقفءاا عاض العناإل وإدوداا 
فااي ضااو  نااا هااو نو ااو  نااض ضااعف عوااج دااعي   عاام ونوقااف التيااا ل الفوئااطيزية الرئااني العنوااي 
ت ااا  النؤئئااات االهويااة فااي التاا م الشاارقية لءااذا فءااي تفضااإل و ااو  ندااا ر تنويااإل  ابتااة لءااا لاا،ت 

وهاذ  الزتي اة تتوافا  موياا ناع  نياع ال رائاات الئاابتة اناا عواج نئاتوى ال ازاب . وضعتدإل لءذا ال
اال ارل والت ءياا ات والنبااازي والوااذاض شاامت زئاابة نتئاااوية نااض النعيتااات فاااض فاارا الااتإوا نااض 

اذا . فباالنماااااض الئاااايطرل والتغوااااب عويءااااا -واض مازاااات الزئاااابة بئاااايطة  -نعيتااااات ال ازااااب اال ارل 
 ل لاا ى النؤئئااات لتغيياار ذلاات واذا مازاات تااؤنض باااض هااذا ال ازااب هااو نعياا  هااام وقاا  تااوفرت االرا

يموض فرا ادتن الوضع النتعو  بالت ءي ات والنباازي يارتبط بشامإل او بااإر بال ازاب االوإل ناع 
 .أز  ق  يت إإل فيءا عوانإل اإرى لءا عتقة باالالتتإل وا را ات  وتضيتات  عوج البزا  واالعنار

زات ا ابات تفي  بأض ارتفا  تموفة إ نات النؤئئة نتاباإل الإا نات التاي يتا نءا ال ازاب ولم يمض ه
 ال از  باالنماض اض زئتزتج ايضاا بااض تموفاة الإا نات التاي تتوتاهاا . اائرا،يوي هي اال ى النعيتات

 النؤئئااات اوهويااة نااض النئااتفي يض ربنااا تمااوض نؤشاارا عوااج اض هااذا العانااإل هااو االاا  ائااباب الز ااان
 .لعنإل النؤئئات اوهوية وليم بالضرورل اض يموض أال  شروطءا منا اوضالزا ئابتا

 (1909)وعوج دعي  النعيتات الإار ية منا يظءر في الشمإل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .النعيتات الإار ية :   1909الشمإل 
 
 

طرح الممولين ألجندة 

عمل محددة

%14

ربي  تراجع االهتمام الع

واالسالمي في دعم 

المؤسسات المقدسية

%58

انعدام الثقة والمصداقية 

في بعض المؤسسات مع 

الجهات الخارجية

%19

عدم ثبات التمويل 

الخارجي

%3

ركيز على  ضعف الت

أمور غير التمويل

%3

 عدم القدرة على توفير 

ة  ويل التمويل لمدة ط

بسبب سياسات التمويل

%3
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 مناا وتظءار زتاا،ج.  ض عزدر التنويإل يظءر نرل أإرى معزدر هاام ونتوا  ليشامإل أهام النعيتاات 
هااذا الئااؤاإل نؤشاارات تفداايوية ام اار بالزئاابة لوتنويااإل الإااار ي وهااي اض تذبااذب وتوقااف التنويااإل هااو 
باودإل زاتج عض ترا ع االهتنام العربي واالئتني في  عم النؤئئات النت ئاية والاذل اشاار اليا  

ة ويعااا ى ذلااات ربناااا لعااا   ناااض االئاااباب اهنءاااا نواقاااف التياااا ل الفوئاااطيزي% 5103النبالو اااوض بزئااابة 
الرئانية ناض التضاايا العربياة وقا  تماوض الارب الإوايج هاي امبار  لياإل عواج ذلات والتاي مااض لونوقاف 
الفوئااطيزي الرئااني فيءااا ارتباااط و ياا  فااي ئيائااة الالرناااض النتعناا  التااي اتبعتءااا بعاا   وإل الإواايج 
وإدودااا الموياات ت ااا  الفوئااطيزييض ونؤئئاااتءم وبءااذا تمااوض النؤئئااات اوهويااة قاا  إئاارت  عاام 

ع  النؤئئات العربياة واالئاتنية باإل اض هاذ  النواقاف ا ت الاج طار  العاانويض فاي هاذ  النزطتاة ب
والذيض مازوا يشمووض اال  ندا ر ال عم النا ل الر،يئية لوفوئطيزيض بشمإل عام ولونؤئئات اوهوية 

ئيائاة وق  يعو  الئابب ال اازي فاي ترا اع االهتناام العرباي واالئاتني الاج قا رل تياار . بشمإل إاا
التطااب الواالاا  والنتن وااة فااي انيرمااا ونااض ورا هااا  ئاارا،يإل عوااج تطويااع وتمااريم ئيائااات هااذ  الاا وإل 

ئابتنبر  11بالدورل التي تريا  ام ار ناض زيرهاا زتي اة لعواناإل ع يا ل وإدوداا بعا  نو اة االا ا  
وناااا رشاااج نزءاااا ناااض تدااازيفات لوااا وإل فاااي نالااااور لوشااار والإيااار والتاااي مازااات التياااارات االئاااتنية 
والنو ااو ل اداات فااي الاا وإل العربيااة واالئااتنية هااي النؤشاار اوهاام  لتداازيف هااذ  الاا وإل ووداانءا 
باالرهاب ا  يا ل عوج ذلت فشإل التيا ل الفوئطيزية بشامإل عاام ضانض هاذ  النالااور ا وفشاإل ن تناع 
ونئااؤولي نؤئئاااات التاا م اوهوياااة والتزنويااة بشااامإل إااااا فااي تشاااميإل عزااواض او نر عياااة لن يزاااة 

الشاارقية لطاارن قضااية التاا م وابرا هااا بالدااورل الت،تااة ئااوا  عوااج نئااتوى االهتنااام الئيائااي التاا م 
العااام او االهتنااام االئااتني أو النئاايالي والتعانااإل نعءااا متضااية عا لااة تئااتتطب لاايم فتااط الاا عم 
النعزااول والئيائااي بااإل والاا عم النااا ل ايضااا نتارزااة بنااا ز الاات باا   ئاارا،يإل وإدودااا بنااا يتعواا  

 .الت م بن يزة 
منااا تشااير زتااا،ج هااذا الئااؤاإل ايضااا الااج ازعاا ام النداا اقية فااي التعانااإل نااا باايض بعاا  النؤئئااات 

وباااالرزم ناااض تدااازيف هاااذا العاناااإل ضااانض % 1609اوهوياااة وال ءاااات الإار ياااة والتاااي شاااموت زئااابة 
النعيتااات الإار يااة  ال ازاا  ذا ارتباااط و ياا  بعوانااإل ذاتيااة عوااج دااعي  النؤئئااات زفئااءا ويئاات عي 
ايضااا وقااوف النؤئئااات االهويااة عزاا   الض و ااو  ن ااإل هااذا العانااإل ال يشاامإل نعيتااا عوااج النئااتوى 
الإااار ي فتااط ولونؤئئااات التااي و اا  لاا يءا هااذ  النشااموة بااإل لاا  ايضااا ناار و ا ئااوبيا عوااج النئااتوى 
ال اإوي وعوج  نيع النؤئئات العانوة في ن يزة الت م الشرقية أيضا وإدودا في ضو  تالويوزا 

 .إل ا نة ال تة النو و ل نا بيض النواطزيض النت ئييض والنؤئئات اوهوية لئؤا
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 :يظءر نا يوي  ( 1309)وعوج دعي  النعيتات النتعوتة بالنواطزيض النت ئييض فإض الشمإل  
 

  ازع ام  تة النت ئييض 
باال ارييض العانويض في 

النؤئئة  
%3

تفضيتلإ نة نض قبإل 
النؤئئات االئرا،يوية 
العتتا هم بازءا افضإل

%19

ع م االلت ام ب فع تموفة 
الإ نات نض النؤئئات 

الفوئطيزية   
%50

عرفة الئماض بأه اف  ع م ن
وعنإل النؤئئة

%8

ي النت ئييض    ع م وع
باهنية نتاطعة الإ نات 

االئرا،يوية  
%17

ع م الوعي بالا اتءم 
ءوية ال تافية الفعوية وال

%3

 .النعيتات النتعوتة بالنواطزيض النت ئييض :  1309الشمإل 
 

تات النتعوتة بالنواطزيض النت ئييض هوع م الت ام النت ئييض ب فع تموفة الإ نات اض اهم أئباب النعي
التي يتوتوزءا نض النؤئئات الفوئطيزية وهذ  ظاهرل نو و ل فعت وباالنماض التام  نزءا نض نرا عة 
 يوض شرمة مءربا  الت م ن ت او نئتشفج النتاد  الإيرية وق  يموض ذلت زات اا عاض ائاباب عا ل 

عاا م ائااتعناإل النؤئئااات اوهويااة اوئاااليب الدااارنة التااي تئااتعنوءا النؤئئااات االئاارا،يوية : نءااااه
فاي هااذا ال ازاب وذلاات زاااتج عاض مااوض النؤئئاات االهويااة ال ترياا  اض تالاذو زالااو هاذ  الئيائااة التااي 
ينارئااءا االالااتتإل فااي التضاايي  عوااج النااواطزيض النت ئااييضا وقاا  يعااو  ذلاات للوضااا  االقتدااا ية 
الدااعبة التااي يعيشاااءا النت ئاايوض فبااالرزم ناااض مااوزءم نزءمااوض ناااض م اارل نااا ي فعوزااا  نااض الضااارا،ب 

وبالتاالي . لونؤئئات والبو ية اائرا،يوية نتابإل اض يتوتوا الإ ناتا  ال ازءم ال يتوتوض نزءا  ال التويإل
ي تاااا فع بءااااؤال  فاااااض هااااذا الن تنااااع لاااا  االتيا اتاااا  اليونيااااة والالياتيااااة والتااااي ال ينمااااض ت اهوءااااا والتاااا

النت ئااييض لو ااو  لونؤئئااات االهويااة لتوتيءااا وذلاات الض ائااعار الإاا نات ام اار نعتوليااة فيءااا نتابااإل 
أئعار الإ نات التي تت نءا النؤئئات االئرا،يويةا ولمض بع نا تموض قا  ائاتزفذت طاقااتءم النا ياة 

 . والنعزوية
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نا نض شعارات رزازة عوج الدعي  الئيائي وبطبيعة الالاإل فاض النت ئييض ونض م رل نا يئنعوز   ا،
الرئني وهنية ن يزاة التا م لا ى التياا ل الفوئاطيزية ولوعاالنيض العرباي واالئاتني فءام يتوقعاوض اض 
يموض هزات تر نة التيتية وفعوية ل عم دنو هم في الت م وبالتالي فءام يعتتا وض افتراضايا اض هاذ  

تي الإ نات تتوتج  عم نا ل توتا،ي نض التيا ل او  ءات النؤئئات االهوية التي يتو ءوض اليءا لتو
عربيااة ائااتنية وبالتااالي فءاام ال يعتتاا وض أو يشااعروض بااأض هزااات ذزااب أو  رينااة ترتمااب بالاا  هااذ  
النؤئئاااات فاااي الالاااة عااا م تئااا ي  نتاباااإل الإااا نات التاااي يتوتوزءاااا اليااا  ازءااام يعتباااروض  عااام هاااذ  

 .ئتنية هو أضعف االيناض النؤئئات نض التيا ل او ال وإل العربية واال
والااذيض يفضااووض % 16ونااض ال اا ير بالااذمر باااض هزااات زئاابة نااض النااواطزيض النت ئااييض ودااوت الااج 

 .توتي الإ نات نض النؤئئات االئرا،يوية العتتا هم بازءا افضإل
 

% 9301عز  ئؤا إل النبالو يض عض وضع النؤئئات في تت يم الإ نات فت  مازت الزتا،ج مناا يواي 
اشاروا الج اض هزات تتدير % 9103لنبالو يض أشاروا الج اض ذلت اقدج نا يئتطيعوض عنو  نض ا

يشاايروض الااج ازاا  هزاات إوااإل وتتدااير وال يعرفااوض ايااض يمنااض والشاامإل  % 909وإواإل ينمااض عت اا  و 
 . يظءر ذلت( 1909)
 

هزات تتدير وإوإل 
ينمض عت  

%21

هزات تتدير وإوإل 
وال زعرف أيض يمنض

%6

أقدج نا زئتطيع
%64

توئيع تت يم الإ نات 
لتشنإل نواطزيض الضفة 

والتطا 
%9

 
 

 .النؤئئات  الئب وضع تت يم الإ نات :  1909الشمإل 
 

اض الزتااا،ج لءااذا الئااؤاإل تشااير الااج أض ام اار نااض زدااف النبالااو يض يشاايروض الااج اض نااا يت نوزاا  هااو 
أقدااج نااا يئااتطيعوض عنواا  واذا مازاات هااذ  اال ابااة تاا لإل عوااج اض النؤئئااة ال تاا إر أل  ءاا  فااي 
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تتاا يم الإاا نات لونت ئااييض فءااذا نؤشاار  ياا  وزاا  يشاانإل عوااج ام اار نااض زدااف النؤئئااات االهويااة 
وااة وبالتااالي فاااض العنااإل عوااج تالئاايض ا ا  النؤئئااات وائاات نار و و هااا لإ نااة امباار عاا   نااض العان

النت ئييض وبا ا  افضإل هو عنويا عنوية ليئت نئتاليوة اذا ناا عونزاا اض الزئابة االعواج لناض تبتاج 
نااض النؤئئااات تئااتطيع تال ياا  ائااباب الإوااإل والعااتج وتتاار بازاا  باالنماااض ادااتال  وقاا  يمااوض نااض 

ياا  اض تااتم  رائااة نتإددااة فااي االنمازااات والفاارا النتاالااة ل يااا ل الإاا نات النت نااة نااض قبااإل النف
ال ئينا وأض زئبة النؤئئاات التاي تتار بو او  إواإل وتتداير . توت النؤئئات لونواطزيض النت ئييض

 % .909وال تعرف ايض يمنض قويوة نتارزة بغيرها الي  ال تتع ى زئبتءا 
 

التالية في نالاولة اال ابة عض التئاؤإل الر،يئي لءذا النالاور ناض ال رائاة وق   رى اإتبار الفرضية 
وهو ميف تتيم النؤئئات اوهوية ا ا ها نض أ إل لعب  ور افضإل في تتا يم ناا يالتا ا  النت ئاييض 

 نض إ نات ؟
في (   α =0005) ال يو   فرو  ذات  اللة االدا،ية عز  نئتوى  اللة " والفرضية تزا عوج از  

 "أ ا  النؤئئات الئب رال النبالو يض في وضع تت يم الإ نات نض قبإل النؤئئات  تتييم
وقا  تام تال يا  إيااارات تتيايم أ ا  النؤئئاات ننتااا ا  يا  ا نتباوإل ا ضااعيف أناا وضاع النؤئئااات 

هااذا أقدااج نااا زئااتطيع عنواا  ا :فااي تتاا يم الإاا نات نااض قبااإل النؤئئااات فتاا  تاام تال ياا ها بنااا يوااي 
ضج وينمض عت   ا هزات تتدير وإوإل واضج ال ينمض عت   وهزات إوإل هزات تتدير وإوإل وا

 :يظءر زتا،ج هذ  الفرضية ( 9109)وال  وإل رقم . وتتدير وال زعرف أيض يمنض 
 

زتا،ج اإتبار الفرو  في تتييم أ ا  النؤئئات الئب الرأل في وضع النؤئئات في :  9109  وإل 
 تت يم الإ نات

 
وضع 

النؤئئات 
في تت يم 

 لإ ناتا
 

 أقدج نا تئتطيع
 30=ض

تتدير وإوإل ينمض 
 10=عت   ض

إوإل وتتدير ال 
يعرف أيض يمنض 

 3=ض

ضرورل توئيع تت يم 
 الإ نات لوضفة وز ل

قينة 
F 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

وئط النت
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

0019 0053 

تتييم أ ا  
 النؤئئات

3.07 0.69 2.90 0.57 3.00 1.00 3.50 0.58 

 

تظءاار زتي ااة اإتبااار الفرضااية بأزاا  ال تو اا  فاارو  فااي تتياايم أ ا  النؤئئااات الئااب رأل النبالااو يض 
 .في وضع تت يم الإ نات نض قبإل النؤئئات
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نؤئئاات لا ورها التزناول فاي تتا يم الإا نات فتا  طواب ناض النبالااو يض وفاي زفام اطاار تتيايم ا ا  ال

تال ي  زتطة ازطت  لتالئيض ا ا ها لإ نة النواطض النت ئي و عن  عوج الدنو  في ظاإل الوضاع 
 (  : 15.4)الالالي فمازت الزتا،ج نرتبة الئب الزئبة االمبر منا يظءر الشمإل 

  إعادة هيكلة للمؤسسة 

واختيار الكادر المؤهل  

%19

توفير الدعم المادي

%44

  تشكيل مرجعية عليا من 

خاللها تشارك جميع 

المؤسسات في الخطط

%37

 
 .زتاط ازطت  لتالئيض أ ا  النؤئئات  : 1509شمإل 

 
اض الزتاا،ج تؤماا  عوااج اض الا عم النااا ل هااو اهاام زتااط االزطاات  زالااو تالتيا  وضااع افضااإل   لتتاا يم 
الإ نات نض قبإل النؤئئات وهذ  التيتة ضرورية تتطوبءا العنوية التزنوية منا اض اإتيار ام ار ناض 

التاا م فااي ظااإل و ااو  إيااار الاا عم النااا ل هااو  واا  النبالااو يض لإيااار تشااميإل نر عيااة عويااا لن يزااة 
نؤشر اي ابي وي لإل عوج ب اية تبوور الم  ناعي نئؤوإل لايم فتاط عواج نئاتوى النؤئئاة وعا   
نعيض نض النئتفي يض بإل عوج نئتوى  نيع النؤئئات االهوية و نيع ن تنع ن يزة الت م الشرقية 

لنااا ل بالتأمياا  ئاايموض الءاام االوإل والنءنااة والإيااار ال ااازي ال يئاات زي الإيااار االوإل فتااوفير الاا عم ا
االولااج اليااة نر عيااة تءاا ف الااج تالئاايض وضااع النؤئئااات لتتااوم عوااج تتاا يم الإاا نات لوناااواطزيض 

 .النت ئييض و عم دنو هم
قاا  تمااوض هااذ  الزتااا،ج نشاا عة الطاات  نبااا رل   ياا ل زالااو تشااميإل نر عيااة عويااا عوااج زاارار النبااا رل 

 . ي قبإل وفات  التي ئعج اليءا فيدإل الالئيز
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انااا عااض ئااؤاإل ا ارات النؤئئااات عااض الن اااالت الإ ناتيااة التااي بانماااض النؤئئااات االهويااة العنااإل 
فيءااا بز ااان امباار اذا القاات الز ااان والاا عم فتاا  مازاات الن اااالت نرتبااة الئااب الزئاابة اومباار ومنااا 

 ( :1909)يظءر الشمإل 
 

30.4

41.1

7.1

21.4

14.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

خدمات  حية خدمات تعليمية ا خدمات جمع ن ايات وم

شا ه

خدمات  نية تحتية ة اجتماعية دعم وتوعي

 
 .الإ ناتية التي ينمض العنإل فيءا بز ان  الن االت:  1909شمإل 

 
اض ترتيب هذ  الن االت الئب الزئبة االمبر بءذ  الداورل قا  يعمام االالتيا اات الفعوياة والالتيتياة 
لئماض ن يزة الت م الشرقية وأض تاتي الإ نات التعوينية عواج رأئاءا هاو ا رات ناض قباإل النؤئئاات 

لإ نات نض الئيطرل االئرا،يويةا فرزبة اائرا،يوييض نزذ والنواطزيض بضرورل تإويا هذا الزو  نض ا
بوضع ي ها عوج  ءا  التعويم ونالاولتءا تغيير النزاهج  1691الب اية وبع  الالرب نباشرل في عام 

هاااي ئيائاااة ليئااات عشاااوا،ية او عفوياااة باااإل ازءاااا بالتاميااا  تعاااو  ال رات ال ازاااب االئااارا،يوي بااااض ناااض 
ب تال ياا ا يئااتطيع الئايطرل عوااج باااقي الن اااالت االإاارى وهااذا نااا يئاتطيع الئاايطرل عوااج هااذا ال ازاا

ي ب اض تتزب  الي  النؤئئات والنواطزيض النت ئييض اليا  ازا  باالنمااض ائاتغتإل هاذا الن ااإل لايم 
فتط لتالئيض الوضاع التعويناي بالا  ذاتا  فتاط باإل ناض ا اإل ناا ينماض اض يرافا  العنوياة التعوينياة ناض 

في  النئؤوليض عض الئيائة التعوينية ضإءا عبار التزاوات التعوينياة  عنويات تعوم نداالب يئتطيع
 .  النإتوفة

 
اض ائات نار ن اااإل التعواايم فاي رفااع وعااي النت ئااييض فاي الن اااالت االإاارى هااو أنار هااام  اا ا  ا منااا 
وينمض ائت نار  مطريتة ل عم النؤئئات االهوية وضرورل التو ا  اليءااا وبالتاالي فااض  نياع ال ءاو  
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ذولاااة وفاااي  نياااع الن ااااالت تداااب فاااي تالتيااا  نداااوالة وطزياااة عوياااا عاااض طريااا  بواااورل ن تناااع النب
 .فوئطيزي نت ئي قا ر عوج الدنو  والالفاظ عوج هويت  وهوية الن يزة

مناااا اض ترتياااب هاااذ  الن ااااالت الإ ناتياااة بءاااذ  الداااورل تعبااار ايضاااا عاااض الن ااااالت التاااي بانمااااض 
ايضاا نعتولاة الض الز اان فاي ن ااإل يماوض  افعاا ونولا ا النؤئئات العناإل فيءاا وبز اان وهاذ  ب اياة 

والزتي اة ايضاا تماا  تماوض نزطتياة وعنوياة الض ن اي  إا نات . لوز ان في ن اإل اإر واإر وهماذا
 نع الزفايات في زءاية هذ  الن االت يعبر عض واقع تالمم البو ياة االئارا،يوية بءاذ  الإ ناة بالماناإل 

لزظافة التابعاة لوبو ياة االئارا،يوية مفياإل بااض يا فض ن يزاة التا م الي  اض يوم اضراب واال  لنوظفي ا
الشاارقية بالزفايااات وذلاات بئاابب عاا م و ااو  أل نؤئئااة أهويااة تعزااج بءااذا ال ازااب وطبيعااة الن اااالت 
التاااي تااام تال يااا ها وزئااابة االئااات ابة لءااااا تعبااار وبدااا   عاااض زوعياااة الن ااااالت وزئااابة النؤئئاااات 

هزااات ن اااالت تزنويااة واليويااة وضاارورية لونااواطزيض النت ئااييض نااا اوهويااة العانوااة فيءاااا الياا  أض 
 الااات النؤئئاااات االهوياااة زيااار قاااا رل عواااج توبيااات بعضاااءا بئااابب االتماااار االالاااتتإل الماناااإل لءاااذ  
الإ نات وتالمن  بءا ن إل إ نات البزية التالتيةا وبعضءا بئابب عا م و او  تو ا  التيتاي ناض قباإل 

ن اإل ال راعيا وتوو  البي،ةا وهذ  التيتة وا ءتءا الباال ة عز  النؤئئات االهوية لوعنإل فيءا ن إل ال
 .نالاولتءا  نع عيزة ال رائة لتشنإل نؤئئات أهوية تعنإل في  نيع الن االت التزنوية

  
نااض النبالااو يض % 9001انااا عااض وضااع النؤئئااات بالزئاابة لعنويااة االزتإابااات ال اإويااة فتاا  اشااارت 

عوج عنوية االزتإابات وهي زئبة قويوة اذا نا قورزت بالع   نؤئئة الج اض هزات نواظبة  11بواقع 
الموي لونؤئئات النبالو ة وهو يعتبر بالن نإل العام نؤشارا ئاوبيا لعا م ننارئاة العنوياة ال ينتراطياة 
التااي تباا ا بازتإاااب نن وااي هااذ  النؤئئااات وتزتءااي بالاا  مااإل فاار  فااي اض يتااوفر لاا  الالاا  او زااج نااض 

وعزاا  ئااؤاإل النبالااو يض عااض تااأ ير عاا م النواظبااة عوااج . النؤئئااة تتاا ينءاالإاا نات التااي تتبزااج هااذ  
ا اارا  االزتإابااات عوااج ا ا  النؤئئااة فتاا  زفااوا أض يااؤ ل ذلاات الااج  نو هااا بالياا  بوغاات زئاابة نااض 

وبوغااات زئااابة ناااض وافااا  عواااج اض ذلااات ياااؤ ل الاااج تو ااا  ا ا  % 1101وافااا  عواااج هاااذا الااارأل فتاااط 
ض وافاا  عوااج اض ذلاات يااؤ ل الااج عاا م تطعاايم الءي،ااة اال اريااة وزئاابة ناا% 103النؤئئااة للئااوا فتااط 

بيزنا ترتفع زئبة نض يؤي  باض ع م النواظبة عو ا را  االزتإابات يؤ ل الج % 101با ياإل داع ل 
أ ابوا بأزءم ي روض االزتإابات بشمإل نتوادإل يروض بأض % 9909ترامم الإبرات ل ى اال ارييض الج 

م النؤئئاااات االهوياااة بءاااا مازااات ضااانض ئيائاااات ن ااا ال نتتدااارل عواااج الئيائاااة التزنوياااة التاااي تتاااو 
 .نئتوى النؤئئة الواال ل او لبع  النؤئئات ذات نئتوى عاإٍل نض التزئي  فينا بيزءا

 
نض الواضج بأض النؤئئات النبالو ة والتي لم تواظب عوج ا را  االزتإابات تالااوإل وضاع نباررات 

لع م ا را  االزتإاباات فاي النؤئئاات االهوياة وقا  يماوض  لذلتا او تالاوإل زفي و و  أل ا ار ئوبية
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ذلت زات ا عض ع م تعاو  الشاعب الفوئاطيزي عواج ننارئاة العنوياة ال ينتراطياة وتإوفا  ناض زتا، ءاا 
 . لذا فعا ل نا يتم ت اهوءا

 
اض ع م النواظبة عوج ا را  االزتإابات هو نؤشر ئوبي بشمإل عام وليم ناض نبارر لعا م ا را هاا 

لتإااوف النئااؤوليض نااض التغيياارا واالزتإابااات إطااول باالت ااا  الداااليج زالااو تالئاايض النؤئئااات  ال 
 .وا اراتءا فالب اية ي ب اض تموض ئوينة وداليالة وا را  االزتإابات اوإل هذ  الإطوات
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 الفصل الخامس
 _____________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات  1
 

 :  االستنتاجات  1.5
 

 :بع  تالويإل الزتا،ج زئتزتج نا يوي 
اتبعاات زااوعيض نااض الئيائااات  9009والتااج عااام  1691النؤئئااات اوهويااة بعاا  عااام  .1

فاتج فارو    يا ل  ناا  اإاإل أو إاارج ن يزاة ) لتطوير وتالئيض أ ا،ءاا ا التطاور االفتاي 
تأهياإل ) و العناو ل الاذل اتبعتا  زالبياة النؤئئاات والتطاور الرأئاي ا( الت م الشرقية 

 (  .نوظفيض وتوفير شرا  ا ء ل نتطورل ا تزويع التإددات 
التطااور الئااوبي ال ا  النؤئئااات ماااض نزإفضااا نتارزااة نااع نؤشاارات التطااور االي ااابي  .9

 . وماض أم ر تأ را ببع  النراالإل الئيائية
ضارورل نارتبط بتاوفر التنوياإل ال ابات او تطور أ ا  النؤئئات اوهوية التزنوية ليم بال .3

 . لورئوم التي تتوتاها النؤئئات نتابإل الإ نات التي تت نءا 
التزئااي  نااا باايض النؤئئااات االهويااة فااي ن يزااة التاا م الشاارقية  وض النئااتوى النطوااوب  .9

 .نض الي  الشمإل والء ف 

 . م الشرقيةزالبية النؤئئات االهوية تؤي  اي ا  نر عية لونؤئئات اوهوية في الت .5
العتقة التي تربط نا بيض النؤئئات اوهوية وشبمة النزظنات اوهوياة ناا  الات عتقاة  .9

 . ضعيفة ا ومذلت العتقة نا بيض النؤئئات اوهوية والنت ئييض 
ال يو   فرو  في الا وافع ورا  تو ا  النت ئاييض لونؤئئاات اوهوياة وال تاأ ير لءاا عواج  .1

 .ؤئئات تغير ع   النئتفي يض في الن

تغير ع   النئتفي يض في النؤئئة ليم ل  عتقة بائباب اال ام زير النئاتفي يض ناض  .1
 .إ نات ا لنؤئئة 
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اض النؤئئات االهوية تعنإل في بي،ة ترتفع فيءا عوانإل النإاطرل النتن وة في االالتتإل  .6
ا عا م تااوفر ندااا ر تنويااإل  ابتاة ا هااذا باالضااافة الااج عا م و ااو   ءااة تشاامإل داانام 

 .والناية لءا في الالة تعرضءا الج النشامإل والن ا فات اناض 

 ور التيا ل الفوئطيزية ت ا  النؤئئات اوهوياة التزنوياة ضاعيف وزيار نوناوم نتارزاة  .10
 .بال ءات اوإرى ن إل ال وإل النازالة اال زبية او ال وإل العربية االئتنية

النت ئاية العاناإل  يشمإل الترا ع الواضاج لوا ور العرباي واالئاتني فاي  عام النؤئئاات .11
اوهااام عواااج نئاااتوى النعيتاااات الإار ياااة لداااالج تزااااني اعتناااا  هاااذ  النؤئئاااات عواااج 

 .ال وإل اال زبية 
ع م الت ام النت ئييض ب فع تموفة الإا نات التاي يتوتوزءاا ناض النؤئئاات االهوياة يشامإل  .19

 .اال  أهم النعيتات لعنإل النؤئئات االهوية

وضااعءا واالتيا اتءااا لتالئاايض وضااعءا فااي تتاا يم  النؤئئااات االهويااة قااا رل عوااج تتياايم  .13
 .الإ نات 

تالتااإل الإاا نات التعوينيااة والدااالية اهاام الن اااالت النرشااالة لوعنااإل فيءااا بز ااان اذا نااا  .19
 .القت ال عم الت م

 
 التوصيات  2.5  

 
 :في ضو  الزتا،ج الئابتة فاض الباال ة تودي بنا يوي 

وإاداااة بن يزاااة التااا م تتن اااإل فاااي ترميااا   اض تتبزاااج النؤئئاااات اوهوياااة ائاااتراتي ية   يااا ل .1
اعنالءاااا وزشااااطاتءا وإااا ناتءا لوناااواطزيض النت ئاااييض  اإاااإل الن يزاااة النت ئاااة اليااا  أض هاااذ  

 :النؤئئات 
  تعتبر اال ئام النو و ل فعويا في الن يزة ول يءا ترإيا يئنج لءا بالعنإل. 
  ب أت وقطعت شوطا ال بأم ب  في نئيرل التزنية ونا  الت. 

 لعزاواض الوالياا  عواج االقااإل لعا   ال باأم باا  ناض الئااماض النت ئاييض لتوتااي تشامإل ا
 . الإ نات وإدودا في ظإل ازت  الن يزة 

  تعنإل عوج توبية االتيا ات النواطزيض النت ئييض عوج اإتتفءا وتئاع  في  عام
 .دنو  النت ئييض وائتترارهم في الن يزة 

في عتقاتءا نع النؤئئات وال وإل النازالة  اض تتو   اهتنانات النؤئئات اوهوية التزنوية .9
ل ازاااااب تباااااا إل الإبااااارات وزتاااااإل التتزياااااات النتت ناااااة لنؤئئااااااتءا وإدوداااااا اض النؤئئاااااات 
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االئرا،يوية بالنتابإل عوج نئتوى نتت م نض التطور وذلت نض أ اإل ائات نار الفارا النتاالاة 
 .وقدج نا ينمض نض أ إل إ نة النواطزيض النت ئييض 

ات اوهوية في التا م الشارقية الاج ضارورل االهتناام باالتعريف عواج زفئاءا اض تتزب  النؤئئ .3
 .وزشاطاتءا واضافة ائتعناإل وئا،إل   ي ل في ئبيإل تالتي  ذلت 

اض تتو اا  النؤئئااات اوهويااة زالااو االهتنااام ب يااا ل قاا رتءا االئااتيعابية أفتيااا  وعنو يااا وذلاات  .9
ت لإ نااة أمباار عاا   نااض النئااتفي يض عوااج أ اار االزتقااات النتتابعااة والنالمنااة لون يزااة وذلاا

وإدوداااا النواااة هوياااة الضااافة الغربياااة ا وأيضاااا  ناااض أ اااإل الوداااوإل لنئاااتوى التزاااافم ناااع 
النؤئئات االئرا،يوية الئتتطاب النواطزيض النت ئييض التج ال تبتج النؤئئاات االئارا،يوية 

 .نتالمنة بءم 
إل وازتإااب نر عياة عوياا اض تتو   النؤئئاات اوهوياة فاي ن يزاة التا م الشارقية زالاو تشامي .5

 :لءا في الن يزة ل يا ل فعالية  ورها التزنول عض طري  
   رفع نئتوى التزئي  نا بيض النؤئئات ضنض أشماإل وأه اف واضالة 

  تبزي ائتراتي يات وإطط مانوة وشانوة نض ا إل تفعيإل ال ور التزنول لءذ  النؤئئات. 
 نؤئئااات اوهويااة وتالااوإل  وض التيااام االهتنااام بالااإل النشااامإل والنعيتااات التااي توا اا  ال

 .ب ورها التزنول بشمإل أفضإل 

  تشميإل العزواض الواضج لن يزة الت م الشرقية ونواطزيءا. 

  العنااإل عوااج وضااع التيااا ل الفوئااطيزية عزاا  نئااؤوليات  ت ااا  نااا ياا ور فااي ن يزااة التاا م
 الشاااارقية واي ااااا  ئاااابإل وقزااااوات عنويااااة لوعنااااإل النشااااترت عوااااج  عاااام داااانو  النت ئااااييض

 .والالفاظ عوج نا تبتج نض الن يزة 
  تتويااااة وبزااااا   ئااااور نااااض العتقااااات ال ياااا ل أوال نااااع النؤئئااااات اوهويااااة والنؤئئااااات

الفوئطيزية في باقي اراضي الضفة الغربية وقطا  ز ل الاليا  وتفعيإل التيتة اض الت م 
ا وئامازءا هام  ا   ال يت ا أ ناض بااقي أراضاي وئاماض الضافة الغربياة وقطاا  زا ل و ازيا

 .نع  وإل العالم العربي واالئتني واال زبية في  نيع الن االت 
  فضج ئيائات االالتتإل عوج النئتوى الا اإوي والإاار ي وتبزاي ائاتراتي يات  فاعياة

 .ونتاونة لت را ات االئرا،يوية النإتوفة 

اض تتبااع النؤئئااات اوهويااة ئيائااات تعاا   نااض ال تااة نااا بيزءااا وباايض النت ئااييض بائااتعناإل  .9
 .ائووب الشفافية والند اقية 

اض تعناااإل النؤئئاااات اوهوياااة عواااج  رفاااع وعاااي النت ئاااييض وهنياااة  عااام و اااو  النؤئئاااات  .1
 .اوهوية والتو   اليءا وااللت ام بتئ ي  تموفة الإ نات التي يتوتوزءا نزءا 
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  اارا   رائااات نتإددااة لتتياايم الوضااع والاا ور التزنااول الااذل تتااوم باا  النؤئئااات اوهويااة   .1
ض التطاعااات والن اااالت النتإددااة وبتوئااع وتال ياا  النعيتااات والفاارا لتفعيااإل مااإل ضاان

قطااا  ضاانض إطااة ائااتراتي ية شااانوة يتااوم بءااا نإتدااوض وإباارا  نااع ائااتبعا  نااا تغطياا  
 .النؤئئات االئرا،يوية نض إ نات في مإل قطا  

فااي التااا م   اارا   رائااة نتارزاااة نااا بااايض الاا ور التزناااول الااذل تتااوم بااا  النؤئئااات اوهوياااة  .6
الشرقية لدالج الئماض النت ئييض وفي  نيع الن االت نع ال ور الذل تتاوم با  النؤئئاات 

 .وية الظءار ال م ال ور لمإل نزءا  االئرا،ي

  اارا   رائااات لتتياايم الاا ور التزنااول لونؤئئااات اوهويااة نااض و ءااة زظاار إباارا  ونإتداايض  .10
 .ونتارزتءا بو ءة زظر نئؤولي ون را  النؤئئات

 رائااة نتإددااة ونتعنتااة عااض شاامإل النر عيااة اوزئااب والتابوااة لوتطبياا  فااي ن يزااة    اارا  .11
التاااا م الشاااارقية اإااااذل بعاااايض االعتبااااار  نيااااع الظااااروف الئيائااااية النإتوفااااة والناليطااااة بءااااا 

 .وإادة في ظإل ائتنرار زياب البو ية العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع والمصادر
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 قائمة المراجع العربية 
 
أ اار االالااتتإل اائاارا،يوي واقانااة النئااتوطزات عوااج وضااع التاا م (: 9001. )الئااعو  ا خ  أبااو .1

ئوئاوة متااب التارا ل لو نياع ا و ارل ال تافاة الفوئاطيزية ا رام . 1وفتا  الالمام التازوض الا ولي ا ط
 .اهلل 

 .ت مالت م تشميإل   ي  لون يزة ا  نعية ال رائات العربية ا ال( : 1615. )أبو عرفة ا    .9
النااؤتنر اال تناااعي الفوئااطيزي اووإل ا نطبعااة اوناااإل (: 1616. )اتالااا  ال نعيااات الإيريااة   .3

 .الت ارية ا الت م 

 ورل التيااا ييض اال تناااعييض لو نعيااات الإيريااة ا نطبعااة (: 1619. )اتالااا  ال نعيااات الإيريااة  .9
 .اونإل الت ارية ا الت م 

 .  النئتتبإل ا  نعية ال رائات العربية ا الت مالت م الواقع وآفا( : 1661. )أشمزا ل ا    .5
الوضع التازوزي لن يزة التا م بايض االزتا اب والتئاوية الئيائاية ا الالا  (: 9001. )أيوب ا ض  .9

 .ا أضوا  لوتدنيم والنوزتاج الفزي ا رام اهلل 

 الطر  الءا ل نئتنر ا ئيائاة  ئارا،يإل فاي طار  الئاماض العارب ناض التا م. بتئيوم ا هنومي   .1
 .1666. تر نة نالن  دالج ا نرم  ال رائات الشرقية  انعة التاهرل ا ندر . 

التااااا م النإططاااااات الداااااءيوزية ا االالاااااتتإل ا التءويااااا  ا نؤئئاااااة (: 1611. ) اااااريم ا م  .1
 .ال رائات الفوئطيزية ا بيروت 

نشاااارو  ال رائااااات التطاعيااااة فااااي التاااا م الشاااارقية ( : أ -9009. ) نعيااااة ال رائااااات العربيااااة  .6
 .عة قطا  االئماض والبزية التالتية ا الت م نرا 

نشااارو  ال رائاااات التطاعياااة فاااي التااا م الشااارقية ( : ب -9009. )  نعياااة ال رائاااات العربياااة  .10
 .نرا عة قطا  التعويم ا الت م 

نشااارو  ال رائاااات التطاعياااة فاااي التااا م الشااارقية ( : ت - 9009. ) نعياااة ال رائاااات العربياااة  .11
 عي ا الت منرا عة قطا  الرفا  اال تنا

نشااارو  ال رائاااات التطاعياااة فاااي التااا م الشااارقية ( :   -9009. ) نعياااة ال رائاااات العربياااة  .19
 .نرا عة قطا  الدالة ا الت م 

 –ا رام اهلل "  5" متاب الت م االالداا،ي الئازول رقام (: 9003. )ال ءا  النرم ل لتالدا   .13
 .فوئطيض 

ج التاااو  ووضاااع ئااامازءا العااارب ا أ ااار ضااام التااا م الاااج  ئااارا،يإل عوااا( : 1660. )الوباااي ا أ  .19
 .ال نعية الفوئطيزية اوما ينية لوشؤوض ال ولية ا الت م 
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ال نعيااة الفوئااطيزية . 9000 9ا ط 1663 1بو يااة التاا م العربيااة ا ط( : 1663. )الوبااي ا أ  .15
 .اوما ينية لوشؤوض ال ولية ا الت م 

ماااااا  التاااااا م لوالتااااااو  زمااااااراض الع الااااااة لئااااااماض التاااااا م العربيااااااة ا نر ( : 1666. )إااااااورل ا ل  .19
 .االقتدا ية واال تناعية ا الت م 

البو ل الت ينة في الت م الواقاع الالاالي وآفاا  التزنياة ( : 9009. )ر   اهلل ا ض ا إضر ا م  .11
 .نرم   رائات الت م التابع ل انعة الت م ا الت م .  9ا ط

 م الواقاع وا فاا  ا النؤئئات اوهوية في الت(: 1666.) شبمة النزظنات اوهوية الفوئطيزية  .11
 .رام اهلل 

 .نمتبة اوز لم ا الت م .  1ا ج 9النفدإل في تاري  الت م ا ط(: 1619. )العارف ا    .16

االوضاا  االقتداا ية فاي التا م العربياة ا نرما  ( : 1611. ) عتوزة ا   ا أباو الارب ا    .90
 .االبالا   نعية ال رائات العربية ا الت م 

ات الإاا نات اال تناعيااة فااي التاا م واالتيا اتءااا التااج العااام نؤئئاا(:  1661. ) عيااوي ا ذ  .91
 .ا  نعية ال رائات العربية ا  الت م  9000

نؤئئة  ذور الئتم لزشر وااعتم وال رائات .  1الت م ز ا  أإيرا ط(: 1666. )ززيم ا أ  .99
 .الفوئطيزية ا بيت لالم 

 ( 1659. ) متاب التوازيض االئرا،يوية  .93

 نعيااااة عناااااإل النطااااابع .  1النرماااا  التااااازوزي لن يزااااة التاااا م ا ط(: 1611. )المئااااوازي ا م  .99
 .التعاوزية ا عناض 

في ن اإل التربية والتعوايما  9000االتيا ات الت م عام (: 1669. )مناإل ا م ا  زبي ا م  .95
 . نعية ال رائات العربية 

ال نعيااااة  . 1التاااا م ا النتاونااااة الفوئااااطيزية والتغيياااار الناااا زي ا ط(: 1665. )التزاااا ريم ا آ  .99
 .الفوئطيزية اوما ينية لوشؤوض ال ولية ا  الت م  

 .الت م ئماض وعنراض ا نرم  الت م لإلعتم واالتداإل ا الت م(: 1661. )ندطفج ا و  .91

.  1ا ط(  1690 - 1611) التااااا م والالمااااام العئااااامرل البريطاااااازي (: 9003)النءتااااا ل ا    .91
 .النؤئئة العربية لو رائات والزشر ا بيروت 

 ضااااا ات عوااااج التعواااايم الفوئااااطيزي فااااي التاااا م ا نشاااارو  االعااااتم (: 1669. ) ل ا طالزناااار  .96
 .والتزئي  التربول ا رام اهلل 

واقع واالتيا ات التعويم الفوئطيزي في ن يزة التا م ا النوتتاج الفمارل (: 9001. )الزنرل ا ط  .30
 .العربي ا الت م 
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التاااا م بااايض ضاااراوت الواقااااع "  (الزاااا ول الالا ياااة عشااارل ) ياااوم التااا م (: 9000.)الءااا ني ا    .31
 .اور ض  –عناض . ا شرمة التوفي  لوطباعة والزشر " والتنية التالرير 

 .  النوئوعة الفوئطيزية ا الن و  ال ال  ا  نش  ( : 1619. )هي،ة النوئوعة الفوئطيزية  .39
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 (1)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 جامعة القدس 
 كلية الدراسات العليا 

 تخصص بناء مؤسسات / برنامج التنمية الريفية المستدامة 
 

 ة /المحترم........................... ة /حكمتي الم/عزيزي
 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 
فاااي التااا م  النؤئئاااات االهوياااة وتالوياااإل واقاااعتتاااوم الباال اااة باااا را   رائاااة تءااا ف الاااج تتيااايم        
تإداا تزنياة  منتطواب لوالداوإل عواج  ر اة النا ئاتير. العربياة ة فاي ظاإل زيااب البو يا الشارقية
 .زا  نؤئئاتب/ ريفية 

 .وق  قانت الباال ة باع ا  او ال التالية نعتن ل  رائة ني ازية في النوضو  
ا فازا  يشارفزي عار  االئاتبازة عوايمم لوتالمايم وابا ا  نا مزتم نض النإتديض بءاذا الن ااإلول       

 : الرأل نض الي  
  شنولية او ال. 
  ن ى ئتنة العبارات ووضوالءا . 
 الت التابعة لءا ازتنا  الفترات لون ا. 
  الذف أو اضافة او تع يإل فترات الن اإل. 
 

 
 شاكرين لكم حسن التعاون

 
 فاطنة  ويإل نالن  عب   / الباال ة 

 
 
 

 ( 9) نوال  رقم 
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 أسماء المحكمين
 

 ال انعة ائم النالمم الرقم

  انعة بيت لالم ولي  ندطفج.    .1

  انعة بيت لالم إضر ندوج.    .9
 لالم  انعة بيت هالة الينزي.    .3
  انعة الت م ايا  البرزو ي.    .9
  انعة بير يت ئنير عو .    .5
 ال انعة اونريمية اليام ضبيط.    .9
  انعة الت م عب  الوهاب الدباي.    .1
  انعة الت م أالن  أبو  يااة.    .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1) ملحق رقم 
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 __________: الرقم                                                                
 __________:التاري                                                                

 
 : القسم األول 

 __________________: ائم النؤئئة    .1

 

 ________________: الودف الوظيفي لوشإا الذل عبأ االئتبازة  .9

 

 _______________________: عزواض النؤئئة  .3

 

 ________ : ئزة التأئيم   .9

 

 _____________________________: الء ف الر،يئي لونؤئئة   .5

 

 _________________________________:أهم النءام التي تتوم بءا النؤئئة  .9

 

 ______________________: الف،ة النئتء فة   .1

 

 ____:ئزوات االفتتان_______ : أنامزءا _______   : تإدداتءا __ _____-1: فرو  النؤئئة .1
9- ____               __________             ________              ________ 
3-____              ___________           _________               ________ 
9-         _________               ________  ____              ___________ 
5-                      ____              ___________           _________               ________ 

 

 ________________: النر عية اا ارية    .6

 

 _____________: زو  التئ يإل  .10

 

 ______________________: ن اإل التإدا  .11

 
 ___________: عام  اإر ازتإابات تنت في .19

 : القسم الثاني 
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 :المحور االول 
 

 ؟ ولناذا ؟(إ ناتءا )نا الئيائة التي اتبعتءا النؤئئة في تطوير ا ا،ءا :  1م
 
 ( فتح فروع ) التطور االفقي   -أ 

 )  (            إارج الت م ع  ها )  (               اإإل الت م الشرقية ع  ها           
 ______________________________________________________ :لناذا 

 
 تطور رأسي أو عمودي  –ب 

 
 تطوير وتأهيإل وت ريب النوظفيض :          تالئيض إ نات 

 توفير وشرا  ا ء ل نتطورل             
 تزويع التإددات                             

 (  - -- - - - -ال   ) ت زير ذل                             
 ______________________________________________________: لناذا

 
 ازت  فرو                 :تقليص خدمات -جـ 

 تئريج نوظفيض                               
 تتويا التإددات                                    

 (  - - - - -ال   ) زير ذلت                                               
 _______________________________________________________:لناذا 

 
 : تأ ر عنإل النؤئئة بالوضع الئيائي :  9م 
 .نواف  بش ل       زير نواف         زير نواف  بش ل         نواف     

 
 
 
 

 مازت ام ر تا يرا عوج عنإل النؤئئة ولناذا ؟ ( راالإل الن) برأيت أل الفترات :  3م 
             (91-19  (          )19-11  (        )11 – 63 (       )63 – 9000    ) 
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 (  -- - - - -ال   ) زير ذلت (        9000-9009)          

 
 ______________________________________________________لناذا ؟ 

 
 

 نا هي النرالوة أو النراالإل النفدوية في عنر النؤئئة  ض و  ت ؟ ولناذا؟: 9م
 ______________________________________:لناذا______________  .1

 ______________________________________:لناذا______________  .9

 ______________________________________:لناذا______________  .3
 
 

 هإل بانمازت تال ي  نرالوة ذهبية في عنر النؤئئة ولناذا؟: 5م
 _________________________________________:ا لناذا_______ :الفترل 

 
 

 هإل ال   واض الدإل تغيير هام و ذرل عوج اه اف النؤئئة النال  ل نئبتا؟: 9م
 زعم                ال               

 
 :الر ا  اال ابة عوج نا يوي  اذا مازت اال ابة زعم 

 ___________________________________________________: ميف 
 _____________________________________________________:لناذا 

 
 نا تت يرت لونوا زة الئزوية لونؤئئة تتريبا؟:  1م 

_________________________________________________________ 
 

 تعتن  النؤئئة عوج ندا ر تنويإل  ابتة؟:  1م 
 زعم              ال                      

 
 : اذا ماض ال واب زعم فءإل هي :  6م 
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 رئوم تتوتاها النؤئئة نتابإل الإ نات          تنويإل أ زبي               

 تنويإل نض التيا ل الفوئطيزية الرئنية                  تنويإل عربي وائتني                                
 _________________ زير ذلتا ال            

 
 

 :تتأ ر ئيائة النؤئئة بندا ر التنويإل :  10م 
 زعم          ال                               

 
 __________________________________:اذا مازت ا ابتت زعم ميف وضج ذلت 

 
 هإل تتت م نوا زة النؤئئة نع ه ف النؤئئة؟: 11م

 زعم               ال                 
 

 ( :فا،  او ع  )هإل ال   تغيير نوالوظ عوج نوا زة النؤئئة : 19م
 ال   زعم                            

 
 : اذا ماض ال واب زعم فت  ماض ذلت تبعا 

 ___________________________: ا وضج  لنرالوة ئيائية نعيزة ميف  
 ________________________________: اع ا  النئتفي يض ميف ا وضج           

 _________________________زير ذلت ا ال             
 
 
 
 
 
 
 

 :المحور الثاني 
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 شرقية؟نا رايت بنئتوى التزئي  نا بيض النؤئئات التزنوية اوهوية في الت م ال: 1م
 عوج نئتوى عالي .1

 عوج نئتوى عالي   ا  .9

 عوج نئتوى ضعيف .3

 عوج نئتوى ضعيف   ا   .9
 

 :شمإل التزئي  يتراون نا بيض : 9م
 .التزئي  المانإل نا بيض النؤئئات نض زفم االإتداا فتط .1
 .التزئي  نع  نيع النؤئئات التج نع زير ذول االإتداا .9

 .عوج نئتوى زشاطات او نواضيع نال  ل  .3

 ___________________ا ال   زير ذلت  .9

 
 عز نا يتم التزئي  يموض بء ف ؟: 3م
 التمانإل في تت يم الإ نات لونواطض النت ئي نض الي  التإددات والن االت  .1
 تالئيض زوعية الإ نات النت نة لونواطض النت ئي .9

 (ائتتباإل وفو , نئيرات , فضج ئيائات االالتتإل ) نوا ءة تءوي  الن يزة اعتنيا .3

  ف لتشميإل نر عية عويا تتبزج توفير الإ نات اوئائية والضرورية لونت ئييض تزئي  يء .9

 _______________________زير ذلت ا ال    .5
 

 :عز  اعتراضت نشامإل وعتبات فأل ال ءات تو أ لءا 9م
 نؤئئات نت ئية .1
 شإديات وطزية نت ئية .9

 ننوليض ونؤئئات ا زبية .3

 ننوليض ونؤئئات عربية وائتنية .9

 فوئطيزية الرئنيةالتيا ل ال .5

 _______________________زير ذلت ا ال    .9

 
 

هإل تعتت  اض  ءو  النؤئئات التزنوية اوهوية في الت م بالا ة الج تأطير ضنض نر عية : 5م
 عويا واضالة النءام ؟
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 زعم           ال          
 

طض النت ئااي والن يزااة اذا مازاات اال ابااة زعاام فااال اشااماإل النر عيااات تشااعر بازءااا تإاا م النااوا: 9م
 طالنا بتيت تالت االالتتإل ؟

 .نر عية عوج نئتوى التإددات النءزية  .1
 .نر عية عوج نئتوى ال وازب الإ ناتية النتعوتة باليال النواطض النت ئي اليونية  .9

 .نر عية ئيائية .3

 .نر عية تشنإل  نيع هذ  النءام  .9

 .___________________زير ذلت ا ال    .5

 
 

 مم بشبمة النزظنات االهوية ميف تدف عتقت 1م
 قوية  .1

 قوية   ا  .9

 ضعيفة  .3

 ضعيفة   ا .9
 

 في أل الن االت تتن إل عتقتمم نعءا؟: 1م
1. 
9  . 
3. 
 

 نا هو ال ور الذل تتوم ب  التيا ل الفوئطيزية الرئنية ت ا  النؤئئات في  الت م الشرقية؟: 6م
  عم نعزول .1
  عم نا ل .9

 ئييضتو ي  ئيائة النؤئئات ل عم دنو  النت  .3

 يبر   ورها في  نيع هذ  الن االت في نزائبات وفترات نال  ل .9

 ___________________________ال   .زير ذلت .5

في الالة نشارمتمم في اال تناعات النتمررل لوتيا ل الفوئطيزية نع نئؤولي نؤئئات الت م :10م
 نا هي النواضيع الر،يئية التي تتد ر ا ز ل ا تناعاتمم ؟
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 مإل عام وضع الن يزة بش .1
 النشامإل النا ية .9

 النشامإل اال تناعية لونت ئييض .3

 اعتنا  نر عية نال  ل لنتابعة هذ  التضايا .9

 وضع اليات عنإل واضالة لوالفاظ عوج الن يزة وئمازءا  .5

 ____________________زير ذلت ا ال     .9

 
 

 ام ر  ءة تت م لمم تئءيتت وتعتبرها الويف قول لمم هي ؟: 11م
______________________________________________________ 

 
م  1663قا  النرالوم فيدإل الالئيزي نبا رل لتشاميإل هي،اة وطزياة نرم ياة فاي التا م عاام :  19م 

منر عيااة وطزيااة لمافااة التضااايا النالويااة فااي التاا م ( هي،ااة التاا م الوطزيااة ) تالاات ائاام 
النؤئئااااات  ولوتداااا ل لئيائااااات وننارئااااات االالااااتتإل فااااي الن يزااااة بنشااااارمة عاااا   نااااض

 .النت ئية 
 نا رايت بءذ   النبا رل ؟ 
 

 
         _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المحور الثالث
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 ________: ا نالي ع   النئتفي يض ئزويا نض إ نات هذ  النؤئئة هو :  1م 
 

 فءإل هو في ؟ اذا تتبعزا هذا الع   نزذ ب اية نئيرل النؤئئة:  9م 
 __________________________ت اي   ا لناذا ؟  
 ___________________________تزاقا ا لناذا ؟ 
 ____________________________تذبذب ا لناذا ؟ 
 _____________________________ بات  ا  لناذا ؟ 

 
  وافع النئتفي يض لوتو   لنؤئئتمم؟:  3م
 ءم قربءا نض نواقع ئمز – 1
 .ال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة ا العا ات والتتالي    - 9
  تتءم باض الإ نات التي يتوتوزءا أفضإل نض توت التي تت نءا النؤئئات االئرا،يوية – 3
 .نتاطعة النؤئئات االئرا،يوية و عم النؤئئات الوطزية  – 9
 ____________زير ذلت ا ال    – 5
 

 ي   نءور النئتفي يض نض إ نات النؤئئة؟نا هي الئنات التي تن:  9م 
 

 ذمر               از ج           مت ال زئيض :          ال زم  .1
 

 نئونوض فتط         نئياليوض فتط           نئونوض ونئياليوض:            ال يازة .9

 

ومالة                                              هوية ق م      هوية ضفة       هوية ضفة ويالنإل مرت  :        الءوية .3
 هوية ق م ويالنإل مرت ومالة           نيع نا ذمر

 

البو ل الت ينة        االاليا  العربية في الت م       إارج ال و  الت م  :         النزطتة  .9
 نإيم  اإإل ال و  الت م 

 
 فنا فو                                        90       90-95         95-30        30-15         15-1:        العنر  .5
 

 :ن ى تت يرت لرضج النئتفي يض عض الإ نات :  5م 
  ي           ي    ا           ضعيف           ضعيف   ا           
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 ئبب اال ام البع  عض التو   لنؤئئتمم؟:  9م 

 .نات النؤئئة ع م نعرفتءم عض إ .1
 .فر  أزظنة وقوازيض ا بارية عويءم لتوتي الإ نات نض النؤئئات االئرا،يوية .9
 .ضعف نئتوى الإ نات التي تت نءا نتارزة بالنؤئئات االئرا،يوية .3
 .ع م  تتءم بالإ نات التي تت نءا نؤئئتزا .9
 __________________زير ذلت ا ال   . 5
 

 :النؤئئة لوتعريف عوج زفئءا ل يا ل ع   النئتفي يض  الوئا،إل التي تتبعءا:  1م 
      

 ز وات         زشرات          عايات          زشاطات تطوعية ن ازية              
       

 (_______________ ال   ا ) تزئي  نع نؤئئات اإرى        زير ذلت         
 

 عتقتءا نع  نءورها؟وئا،إل تئتإ نءا النؤئئة لتتوية :  1م 
____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

هإل تتوم النؤئئة او أل  ءة اإرى عوج ال  عونت بتعب،ة  ناهيرية الهنية التو   و عم :  6م 
 ي الت م ؟ النؤئئات التزنوية اوهوية في شرق

 زعم                 ال                   ال أعرف                                                            
 

 ________________________________________ ذا مازت اال ابة زعم ميف ؟ 
 

 اوهوية العانوة فيءا؟ هإل تشعر بو و  ا نة  تة نا بيض النت ئييض والنؤئئات التزنوية: 10م
 زعم         ال                 

 
 

 : اذا ماض ال واب زعم فنا هي أئباب هذ  او نة 
1 -  
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9  -
3 -  
9 –  

 هإل هزات نؤئئات اإرى تتوم بزفم ال ورا الذل تت نوز  ؟ : 11م
 زعم               ال                  ال اعرف           

 
 :ال واب زعم فءإل هذا  اذا ماض: 19م 

 يمرر زفم ال وروبالتالي تضعف نؤئئتمم ؟  .1
 ال يؤ ر عوج عنومم الض هزات زتا مبير في زوعية هذ  الإ نات ؟ .9
 قنتم بالتزئي  نا بيززا وبيزءم نض أ إل تمانإل إ ناتمم ؟ .3
 زفمر في التزئي  فينا بيززا نض ا إل إ نة امبر ع   نض النئتفي يض   .9
 ._________________________زير ذلت ا ال    .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المحور الرابع
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توا اا  النؤئئااات الفوئااطيزية فااي التاا م الشاارقية نعيتااات وتالاا يات نإتوفااة وعزاا  تداازيفءا :  1م 
 : بالزئبة لوطرف النئؤوإل عزءا فءي 

 .ذاتية  – 1
 . إار ية  -9
 .االالتتإل  -3
 .الئماض النت ئييض  -9
 . نيع نا ذمر  -5
 

 :ذا مازت النعيتات ذاتية فأل نض ا تي برأيت ال  نض ز ان النؤئئة نع التوضيج   9م 
 ________________________________وضج . .ال ازب اال ارل لونؤئئة   .1
 ________________________________وضج . .الما ر العانإل في النؤئئة  .9
 ______________________________ع ام ندا ر تنويإل إادة بالنؤئئة از .3
 ____________________________________وضج  .. الت ءي ات والنبازي .9
 ______ ارتفا  تموفة إ نات نؤئئتمم نتابإل الإ نات التي يت نءا ال ازب االئرا،يوي  .5
 ________________________زير ذلت ا ال    .9

 
 :نإل النؤئئة  ذا مازت النعيتات إار ية فأل نض االتي برأيت شموت عا،تا لع:  3م 

 .طرن الننوليض ال ز ل عنإل نال  ل نئبتا  .1

 .ترا ع االهتنام العربي واالئتني ب عم النؤئئات النت ئية  .9

 .ضعف الترمي  عوج انور اإرى زير التنويإل ن إل تبا إل الإبرات والت ريب .3

 .ازع ام ال تة وازإفا  الند اقية في التعانإل نا بيض ال ءات الإار ية وبع  النؤئئات  .9

 .__________________ ير ذلت ا ال   ز .5

 
 :عوج نئتوى االالتتإل أل نض اا را ات التالية الالت  وض تت م النؤئئة :  9م 

 .الرقابة عوج عنإل النؤئئات  .1

 .ازت  النؤئئات  .9

 .التوازيض والضرا،ب النفروضة  .3

 .ازتقات الن يزة  .9

 .نتالتة ونضايتة اال ارييض والعانويض في النؤئئة  .5
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الإ نات والتئءيتت لو نءور ب و ل اعوج وزوعية افضإل في النؤئئات  تت يم زفم .9
 .االئرا،يوية 

 __________________________زير ذلت ا ال    .1

 
 

 أل نض ا تي شمإل عا،تا  عوج نئتوى الئماض النت ئييض ؟:  5م 
 .ازع ام  تة النت ئييض باال ارييض العانويض في النؤئئة  .1

قبإل النؤئئات االئرا،يوية العتتا هم بازءا افضإل في الزوعية  تفضيإل توتي زفم الإ نة نض .9
 .والميفية 

 .ع م وعي النت ئييض باهنية نتاطعة الإ نات االئرا،يوية  .3

ع م االلت ام ب فع تموفة الإ نات التي يتوتوزءا نض النؤئئات الفوئطيزية عوج عمم  .9
 . النؤئئات االئرا،يوية  

 _________________________زير ذلت ا ال    .5

 
 

 في ظإل هذ  التال يات ميف تتينوض ا ا  النؤئئة ؟:  9م 
 .ننتا   .1

 . ي    .9

 .نتبوإل   .3

 .ضعيف   .9

 
 

 أل نض االتي تعتت  از  يزطب  عوج نؤئئتمم بالزئبة لتت يم الإ نات ؟:  1م 
 .هذا اقدج نا زئتطيع عنو   .1

 .هزات تتدير وإوإل واضج وينمض عت    .9

 . عت   هزات تتدير وإوإل واضج ال ينمض .3

 .هزات إوإل وتتدير وال زعرف ايض يمنض  .9

 .زير ذلت  .5
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هإل باالنماض تال ي  زتطة ازطت  لتالئيض ا ا  النؤئئات لإ نة النواطض النت ئي :  1م 
 و عن  عوج الدنو  ا في ظإل الوضع الالالي ؟

 .ا را  ازتإابات وازتإاب ن وم ا ارل   ي  .1

 . اعا ل هيموة لونؤئئة واإتيار الما ر النؤهإل .9

 .توفير ال عم النا ل .3

تشميإل نر عية عويا يتم نض إتلءا نشارمة  نيع النؤئئات في وضع الئيائات والإطط   .9
 .  التي تالت  وضع أفضإل لونت ئييض 

 .تشميإل هي،ة وطزية لفضج ئيائيات االالتتإل  .5

 _____________________زير ذلت ا ال    .9

 
ماض العنإل فيءا بز ان امبر اذا القت ال عم أل نض الن االت الإ ناتية تعتت  اض باالن:  6م 

 واالهتنام ؟
 .إ نات دالية  .1

 .إ نات تعوينية  .9

 .إ نات يونية ن إل  نع الزفايات او نا شاب   .3

 .إ نات تالئيض بزية تالتية  .9

 .______________ زير ذلت ا ال    .5

 
 هإل واظبت النؤئئة عوج ا را  االزتإابات لوءي،ة اال ارية ؟:  10م 

 _________________عم           ال   ا الئزوات التي تنت بءا االزتإابات ز         
 

 : باعتتا ت نا هو تأ ير ع م النواظبة عوج ا را  االزتإابات  اإإل النؤئئة :  11م 
 .أ ى الج  نو  النؤئئة  .1
 .أ ى الج ترامم الإبرات ل ى اال ارييض الالالييض وبالتالي وضع افضإل لونؤئئة  .9

 .  أ ا  النؤئئة للئوأ ا ى الج تو  .3

 ._______________ زير ذلت ا ال    .9
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 ( 4) ملحق 

 الرسالة الموجهة للمؤسسات 
 

 
 :ة /ة المؤسسة المحترم/ت مدير/حضرة األخ

 
أر اااو ناااض الضااارتمم تعب،اااة االئاااتبازة النرفتاااة والتاااي داااننت ل ناااع نعووناااات إاداااة برئاااالة 

الهوياة فاي التا م الشارقية فاي ظاإل زيااب البو ياة النؤئئاات اوتالويإل واقع نا ئتير الوإل تتييم 
يالتول التئم اووإل عوج نعوونات عض النؤئئة ا أناا : العربية ا  واالئتبازة تتئم الج قئنيض 

 .التئم ال ازي فيتئم الج أربعة نالاور تتعو  بنوضو  ال رائة 
 

ض هاااذ  االئاااتبازة عوناااا  أض أل نعووناااات تااا لوض بءاااا ئااايتم التعاناااإل نعءاااا بنزتءاااج الئااارية ا  ذ أ
 .ئتئتإ م وزرا   رائية فتط 

 
 آنوة تعاوزمم في اال ابة عويءا ولمم   يإل الشمر واالالترام نئبتا  

 
 
 

 فاطنة  ويإل نالن  عب   : الباال ة       
 قئم ال رائات العويا  – انعة الت م 

 برزانج التزنية الريفية النئت انة 
 تإدا بزا  نؤئئات 
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 (1) ملحق رقم 
 قائمة أسماء المؤسسات

   
 .ن رئة وروضة أطفاإل  بإل ال يتوض  .1

 . نعية الءتإل اوالنر الفوئطيزي  .9

 . نعية الشابات النئونات  .3

 .النعء  العربي الرياضي  .9

 .(بازورانا)النرم  الفوئطيزي لتعنيم ال ينتراطية وتزنية الن تنع .5

 .اتالا  ال نعيات الإيرية  .9

 .النوتتج الفمرل العربي  .1

 .ار اووال  نعية   .1

 .ن رئة وروضة ال هور  .6

 . نعية الشابات النئيالية  .10

 .نعء    وار  ئعي  الوطزي لونوئيتج  .11

 . نعية ئي ات الت م .19

 .نرم  ال رائات الزئوية  .13

 . نعية ال رائات العربية  .19

 .الغرفة الت ارية الدزاعية العربية  .15

 .نرم  الت م لوزئا  .19

 .نرم  االرشا  الزفئي  .11

 .شرمة مءربا  الت م .11

 . شرمة ن وم االئماض .16

 .ال نعية العربية لونعاقيض الرميا  .90

 .ن رئة النطراض  .91

 . نعية الشباض النئيالية  .99

 .النرم  الدالي العربي  .93

 .نعء  و  ل التمزولو ي  .99

 .موية الن تنع االبراهينية  .95

 . نعية النتاد  الإيرية االئتنية  .99

 .نؤئئة اونيرل بئنة  .91
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 .نئتشفج النطوع  .91

 .ن رئة شني ت  .96

 .أد قا  النري   نعية  .30

 . نعية  ار الطفإل  .31

 .نئتشفج يوالزا لوعيوض  .39

 . نعية هيويض ميور لونمفوفيض .33

 . نعية الت م لورفا  والتطوير .39

 .الزا ل االر وذمئي العربي  .35

 . نعية تزظيم والناية اوئرل  .39

 .رابطة النئرالييض الفوئطيزييض  .31

 .النئرن الوطزي الفوئطيزي .31

 .نرم  الت م لونوئيتج .36

 .بية االر وذمئية ال نعية العر  .90

 .ال نعية الإيرية اورنزية   .91

 . نعية الانتت الطيب االر وذمئي  .99

 .نرم  الئتم لونمفوفيض  .93

 .نرم  النرأل لترشا  التازوزي واال تناعي  .99

 .ن رئة البر ج ازترزاشوزاإل  .95

 .ن رئة الراهبات الور ية  .99

 .نؤئئة ئبافور  .91

 ( .زضاإل ) نؤئئة ل اض العنإل الدالي  .91

 .ا لإ نة الن تنع نرم  الئراي .96

 . نعبة ز وم الت م لونعاقيض الرميا  .50

 .ن رئة البطريرمية التبطية  .51

 . نعية الد ي  الطيب  .59

ب ال نض النرم  الزنئاول  - نعية التطوير الدالي الن تنعي  -االزا ة الطبية  .53
 .  لوإ نات اال تناعية.

 . نعية النمفوفيض .59

 . نعية نشرو  الرعاية  .55

 .إ نات العطا  .59
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 . الية االفريتية  نعية ال .51

 . نعية شباب البو ل الت ينة  .51

 .نرم  ئات بز متوم الطبي .56

 .موية اونة  .90

 . نعية برج الوتو  الن تنعي  .91

 . ار اويتام اائتنية الدزاعية  .99

 .زا ل الت م  .93

 .زا ل الءتإل  .99

 . انعة الت م / نرم  العنإل الن تنعي  .95

 .النرم  الفوئطيزي لترشا   .99

 .نرم  ندا ر الطفولة  .91

 .نعية االزا ة ال راعية   .91

 .النرم  الفوئطيزي لتعتم واالتداإل   .96

 .نؤئئة دابريض لوتطوير الفزي .10

 .ئي ل البشارل لوروم الما وليت .11

 .ائتني ئوواض  .19

 .ن رئة ترائزطة  .13

 . نعية ئوواض الإيرية  .19

 .ال وا  النت م لوفروئية  .15

 .زا ل شعفاط الرياضي  .19

 .زا ل  بإل النمبر الرياضي .11

 .برنئبج  بإل النم .11

 .زا ل العيئاوية  .16

 .ن ارم االيناض  .10

 .ن ارم الفرقاض  .11

 .زا ل ام طوبا  .19

 . نعية ئي ات انويئوض  .13

 .زا ل  بإل ال يتوض  .19

 .زا ل دورباهر .15

 . نعية ئي ات دورباهر  .19



 113 

 .الزا ل العربي بيت دفافا  .11

 .روضة أال   .11

 .نؤئئة الرؤيا الفوئطيزية  .16

 .نؤئئة اقرأ  .60

 .ا  لا  ن يرية التربية والتعويمن ارم اووقاف الئزي اوشءب تتبع الالي .61

 .نزت ى العا،تت ال مالج  .69

 .نئتشفج ناريوئف الفرزئاول  .63

 .يبوم لتزتاج الفزي  .69

 .ال ورل –نرم  ئزابإل  .65

 .نرم  ال عم الن تنعي لإ نة النئزيض  .69

 .بيت الرالنة لونئزيض .61

 .زا ل  الئاإل .61

 .النرم  الدالي االرنزي .66

 . نعية ئوواض الإيرية .100

 .م شعفاط اال تناعيزا ل نرم  شباب نإي .101

 .زا ل االرنض  .109

 .زا ل االزدار النت ئي  .103

 .نؤئئة ال ريج الفوئطيزي  .109

 . نعية الو  الإيرية  .105

 .نؤئئة الضنير لرعاية الئ يض  .109

 .نرم  العتج الما وليمي  .101

 . نعية االئماض الإيرية .101

 .زا ل االئير الفوئطيزي  .106

 .نرم  الوائطي   .110

 .ض والبي،ة ال نعية الفوئطيزية لالناية التو  االزئا .111

 ( .بائيا ) ال نعية الفوئطيزية اوما ينية لوشؤوض ال ولية   .119

 .ال نعية الفوئطيزية لنراقبة التو  االزئاض .113

 .نرم  االبالا  االئتنية  .119

 .نرم  البال  والتإطيط العوني .115

 . رائات نت ئية  .119
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 .نرم  االزتإابات وال ينتراطية  .111

 .اتالا  ل اض ال فا  عض الالريات  .111

 . نئتشفج ال  ازي .116

 . نعية البو ل الت ينة لوتزنية اال تناعية .190

 .نرم  تطوير الندا ر .191

 . نعية الء ف لوئتم  .199

 . نعية نارنرقم الإيرية لوئرياض االر وذمم .193

 .الت م –دز و  الرعاية الدالية واال تناعية لزتابات العناإل العرب  .199

 .موية التنري  النتاد   .195

 .نؤئئة أبزا  الت م  .199

 . نعية الفتال الت ،ة  .191

 .نعية ال هرا   .191

 . نعية اتالا  الزئا  العربي  .196

 . نعية زئا  االئتم .130
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 (1)ملحق رقم 
 

 الوضع القانوني لمدينة القدس
  

 1911الوضع القانوني لمدينة القدس قبل عام 
 

 ال با  اض تعيا زا لب اياة التارض العشاريض 1691اض  رائة الوضع التازوزي لن يزة الت م لوفترل ناا بعا  
والالرب العالنية االولج والتي شء ت زءاية ال ولة الع نازية والتي مااض لوعارب  ور فاي ازءا،ءاا عواج 
انااإل تالتيااا  وعااو  الالوفاااا  لءااام باقانااة  ولاااة عربيااة نئاااتتوة ا هاااذ  الوعااو  التاااي نااا لب ااات اض زم ءاااا 

ا فينا عرف باتفاقية الالوفا  وتر نت في تتطيع واقتئام ال ولة العربية النزتظرل نا بيض از وترا وفرزئ
 .ئايمم بيمو 

 
واف  ن وم عدبة اونم عوج قيام الالمونة البريطازية بنءنة االزت اب عوج االقويم الفوئطيزي ففي 

نااا ل قازوزيااة فضاات عااض  91وقاا  تضاانض داات االزتاا اب البريطااازي عوااج فوئااطيض .  99/1/1699
طيزي الااااذل ماااااض إاضااااعا لو ولااااة ال يبا ااااة التااااي تطاااار  نضاااانوزءا لوضااااع االقواااايم ال غرافااااي الفوئاااا

الع نازيةا وام  عوج تعء  الالمونة البريطازية بازشا  وطض قوني لويءو  بفوئطيض وذلت تالتيتا لوع  
وعواج الداعي  العنوايا . ا ب عوى الدوة التاريإية لويءو  بفوئاطيض9/11/1611بوفور الدا ر في 

ئاااطيض بااا افع توطيااا  ئاااوطة فتااا  وضاااعت زداااوا نعظااام ناااوا  دااات االزتااا اب البريطاااازي عواااج فو
االئااتعنار البريطااازي عوااج االراضااي الفوئااطيزية والعنااإل عوااج تااوفير مافااة الظااروف الضاارورية نااض 
ا اااإل وفاااا  بريطازياااا بناااا تضااانز  تداااريج و يااار إار يتءاااا بوفاااورا و يتضاااج ذلااات ناااض قااارار ن وااام 

الئااا ا  النشاااورل الاااذل يااا عو  الاااج االعتاااراف بومالاااة يءو ياااةا مءي،اااة عنونياااة ( 9الناااا ل ) العدااابة 
والتعاوض نع ا ارل فوئطيض في الشؤوض االقتدا ية واال تناعية وزير ذلت نض االنور التي قا  تاؤ ر 

  (9001أيوب ا ) عوج اقانة الوطض التوني لويءو  وندالج الئماض اليءو  
 

ف نااض عءاا  عداابة االناام والتااي تتااوإل باااض هاا ( 99)اض الئااز  التااازوزي لزظااام االزتاا اب هااو النااا ل 
االزتا اب هاو الئاعي لتالتيا  رفااا  الشاعوب التاي يشانوءا لووداوإل بءااا الاج االئاتتتإلا والفتارل ال ال ااة 

تالدر نءنة ال ولة النزت بة في ائ ا  الزدج والنعوزة فالئاب لالايض الوقات الاذل ( 99)نض النا ل 
 .تئتطيع في  الشعوب التي مازت تتبع ال ولة الع نازية االعتنا  عوج زفئءا 

دت االزت اب عوج فوئطيض االتوى عوج زدوا ليم نض الئءإل التوفيا  بيزءااا فءاو ناض  زير اض
زاالية ق  وضع فوئطيض تالت االزت اب وهذا يفتر  اض الشعب الفوئطيزي ق  ودإل الاج  ر اة ناض 
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وتتااوم ال ولااة النزت بااة وهااي بريطازيااا بتتاا يم الزدااج . التتاا م يعتاارف لاا  فيءااا بو ااو   مأنااة نئااتتوة 
اال ازاا  فااي . ءااا بدااورل نؤقتااة عوااج اض يشاامإل الشااعب الفوئااطيزي المونااة فوئااطيزية ذاتيااةوالنشااورل ل

زفااام الوقااات تضااانض تعءااا  بازشاااا  وطاااض قاااوني لويءاااو  فاااي فوئاااطيض باليااا  تتاااوم بريطازياااا بوضاااع 
االناار الااذل زااتج . (  1611المئااوازي ا )فوئااطيض فااي االااواإل ئيائااية واقتدااا ية تضاانض ازشااا  هااذا الااوطض 

زيار نتزاهياة عواج ار  فوئاطيض ائات عت الالموناة البريطازياة تشاميإل الع يا  ناض عز  اضاطرابات 
ل اض التالتي  لرفع تودياتءا لوالمونة البريطازية لالإل الز ا  وماض اهنءا ل زة بياإل النومياة التاي تام 

م والتي اودت وضانض تتريار رئاني بالنطالباة بتتئايم فوئاطيض بايض العارب 1/1/1639تعييزءا في 
 ( 1611المئوازي ا ) .ازت اب إاا عوج نزطتة الت م  واليءو  وفر 

  
ائااتنرت بريطازيااا فااي ئيائااتءا ال اعنااة لويءااو  فااي فوئااطيض وعزاا نا اإفتاات فااي الااإل التضااية وزظاارا 
الئااتنرار الز اعااات قاناات بريطازيااا فااي إطااول لوتزدااإل نااض نئااؤولياتءا وازءااا  ازتاا ابءا برفااع التضااية 

أياوب ) . م  99/9/1691وعر  تودياتءا بتتئيم فوئطيض بتااري  لو نعية العانة في االنم النتال ل 

وقاا  اإااذت ال نعيااة العانااة فعاات بءااذ  التودااية بعاا  نااا شااموت ل زااة تتااوم بتتاا يم اقتراالااات   (9001ا 
 .مفيوة الئتترار االوضا  في فوئطيض عز  ازتءا  االزت اب بالتزئي  نع بريطازيا

 
 :  111/1قرار التقسيم والتدويل  
 

والتاضي بتتئيم  1691/  11/  96في  111/9 رت ال نعية العانة قرار الت ويإل والتتئيم رقم اد
(  corpus separatam )ار  فوئاطيض بايض اليءاو  والعارب ناع بتاا  ن يزاة التا م ميااض نزفداإل 

 :تالت ا ارل  ولية إادة لءا وق  عيض الترار ال و  النزطتة الن ولة مالتالي 
يزة الت م بمانوءا بنا فيءا االاليا  الت يناة والال ي اة والتارى والنا ض الناليطاة بو ية الت م وتشنإل ن 

بن يزة الت م والتي تشمإل موءا نزطتة واال ل الا  ت بإريطاة الالتات باالترار وتشانإل اباو  يام شارقا 
 ( 9000متض ا ) . وبيت لالم  زوبا ا وعيض مارم زربا وشعفاط شناال 

لإاا عوج نزطتة الت م لعشر ئزوات عوج اض يعا  الزظر في  وق  ال   الترار فترل ئرياض الزظام ا
قبااإل ازتضااا،ءا نااض قبااإل ن واام الوداااية وماااض نااض زتا، اا  الفوريااة قيااام  ولااة ائاارا،يإل والالااا  ظونااا 
إطياارا بااالعرب الفوئااطيزييض أ ى الااج اقااتتعءم نااض وطاازءم وتء ياار ن،ااات االالف ناازءم الااج الاا وإل 

  (9001ايوب ا ) الن اورل 
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 : قف العرب من قرار التدويل والتقسيم مو  
 

رف  العارب قارار التتئايم هاذا بشا ل وقانات النظااهرات فاي فوئاطيض والابت  العربياة االت ا اا عويا  
وزشااابت االضاااطرابات والنعاااارت بااايض عااارب فوئاااطيض والعداااابات الداااءيوزية نناااا ا ى الاااج تااا إإل 

رفضااات الءي،اااة العربياااة العوياااا فاااي وقااا   1691 ياااوي الااا وإل العربياااة فاااي التتااااإل التاااج ال ياااراض عاااام 
(   115ا ا  1611المئااوازي ا )  فوئاطيض قاارار التتئاايم و عاات الشااعب الااج االضااراب الااذل ائااتنر  ت ااة ايااام

وقاا  ماااض نااض االئااباب النباشاارل لاارف  العاارب قاارار التتئاايم عاا م دااتالية االناام النتالاا ل و نعيتءااا 
م امتئاااب هاذا التارار داافة النشاروعيةا يضاااف العاناة فاي اتإاااذ قارار بتتئايم فوئااطيض وبالتاالي عا 

الج ذلت ن افال قرار التتئيم لوع الة في تو يع  للراضي بيض ال ولتيض النتترالتيض فتا  أعطاج التارار 
ال ولة اليءو ية أإدب اوراضي وأ و ها يضاف الج ذلت أض نئاالة اوراضي التاي نزالات لو ولاة 

أمبر نض النئاالة التي إددت لوعرب وهم اوم رية فتا   اليءو ية أل للقوية اليءو ية في فوئطيض
أنااا بالزئاابة الااج الئااماض فتاا  بوغااوا فااي   9ماام190900بيزنااا ناازج اليءااو   9ماام190900ناازج العاارب  

ألاف عرباي فاي الايض أض ئاماض فوئاطيض ناض العارب  915ألاف يءاو ل و  961ال ولة اليءو ية زالو 
  (1661المئوازي ا  ). زئنة  109150000في ذلت الوقت بوغ ع  هم 
 :موقف اسرائيل من التدويل 

 
قبإل اليءو  نشرو  التتئيم في با ل االنر باعتبار   زدرا ل ءو  الالرمة الدءيوزية في ازشاا   ولاة 
لءااما اال اض نوقااف الالمونااة االئاارا،يوية نااض قاارار التتئاايم ماااض نوقفااا تمتيميااا يتئاام بالاليوااة لوودااوإل 

بولءااا عضااوا فااي النزظنااة ال وليااةا الياا  اض ال نعيااة العانااة لتناام الااج اهاا افءا النتن وااة بضااناض ق
النتالااا ل طوبااات تاميااا ا ناااض نن واااي ائااارا،يإل واالعاااتض عاااض ائاااتع ا هم لتزفياااذ قااارارات االنااام النتالااا ل 
النتعوتة بالتتئيم والت ويإل وعو ل الت ،يض مشرط لتعتراف بءاا ولمزءا وبع  اض تالتا  ها فءا ابا ت 

 1691/ 19/5الترار الي  قانت بع  ازئالاب التوات البريطازية نض فوئطيض في ع م اعترافءا بءذا 
ازاااا  فااااي يااااوم : باااااالعتض وفااااي زفاااام العااااام عااااض قيااااام  ولااااة ائاااارا،يإل وقاااا   ااااا  فااااي و يتااااة قيانءااااا 

اد رت ال نعياة العاناة لتنام النتالا ل قارار يا عو الاج قياام  ولاة يءو ياة وهاو أنار  96/11/1691
ولااذلت فازالض اعضااا  ن وام الشااعب ونن واي الن تنااع اليءاو ل والالرمااة قطعاي وزيار قابااإل لوارف  

الدءيوزية ن تنعيض يوم ازتءا  االزت اب البريطازي عوج فوئطيض بنتتضج التزا الشارعي والتااريإي 
أبااو ) وبتاول قاارار ال نعيااة العاناة لتناام النتالاا ل زعواض تأئاايم  ولااة يءو ياة تعاارف بائاام  ولاة ائاارا،يإل 

ن وناا االتوات ( الغربية ) ق  ائفر عض ذلت تنميض ائرا،يإل نض االتتإل الت م ال  ي ل و . (9001الئعو  ا 
 .ارا  فوئطيزية تفو  بم ير نا ال    لءا قرار التتئيم 
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وزظرا ل نو  الوضاع فتا  اضاطرت الا وإل العربياة نزتءا ل فرداة تماويض ل زاة التوفيا  بتارار ال نعياة 
إل الت م بع  اض ادبج نوقف ال ازاب اليءاو ل يتاوم عوج النوافتة عوج ت وي 11/19/1691العانة 

عوج ائام االإذ بالوضع الراهض في الن يزة بع  اض ئيطرت عوج ال    االمبر نزءااا واض يتتدار 
التااا ويإل عواااج االناااامض النت ئاااة وتنئااامت الااا وإل العربياااة بنوقفءاااا فاااي اال تناااا  الاااذل عت تااا  ل زاااة 

باار ائاارا،يإل عوااج التوقيااع عوااج داايغة البروتومااوإل ننااا ا  1696/  9/ 99التوفياا  فااي لااو اض يااوم 
الااذل ياازا عوااج التئااويم باعااا ل الت ،اايض وائااتعا ل العاارب قئاام مبياار نااض النزاااط  النالتوااة والااذل 

  (1611المئوازي ا ) عرف ببرتوموإل لو اض 
 

اال اض ائاااارا،يإل عااااا ت وتزدااااوت نااااض االتفااااا  رافضااااة قاااارار التاااا ويإل الياااا  اعوااااض ر،اااايم الالمونااااة 
وية  يفياا  بااض زوريااوض اض التاا م اليءو يااة هااي  اا   ال يت اا أ نااض ال ولااة واض توداايات االناام االئارا،ي

. بع  اض فشوت االنم النتال ل في تزفيذها  ( 1611مئوازيا ) النتال ل بشأض الت ويإل لم تع  لءا قول ال انية 
فاي قراريءاا 1696وفاي عاام  1691االنر الذل  عإل ال نعية العنونية التامي  عوج هذا التارار عاام 

بإل اض اهم نا في االنر اض هذاض التاراراض دا را بعا  االالاتتإل االئارا،يوي  303والترار رقم  169/3
لو    الغربي نض الن يزة و إوإل وا ارل االر ض لون يزة الت ينة ننا ي لإل عوج ع م تئاهوءا في تزفياذ 

زيار نتباوإل لئابب بئايط ذلات  111/9إطتءا بشأض ت ويإل الت م فا عا  ائرا،يإل بع م ال انية قارار 
اض و و  ائرا،يإل هو زتاج لزفم الترار وهذا يعزي بازءا تن   شاءا ل نيت هاا ا واونار ا إار الاذل 

نو نا هاو اض ائارا،يإل لام ي ارل االعتاراف بءاا فاي النزظناة ال ولياة اال بعا  اض  111/9ي عإل الترار 
 (  9000ا  متض) اب ت نوافتتءا وائتع ا اتءا لتطبي  هذا الترار 

 
 : 1911الوضع القانوني لمدينة القدس بعد عام 

 
 (  :141)قرار مجلس االمن رقم  
 

لت  تم توضيج اهم االال ا  التي تتابعت وتطورت وماض لءا تا ير نباشار عواج وضاع ن يزاة التا م 
 اال اض الالاا   االم اار اهنيااة ماااض فااي االااتتإل ائاارا،يإل لو اا   الشاارقي نااض الن يزااة 1691قبااإل عااام 

 999والاذل ائات عج ن وام االناض الدا ار قرارهاا رقام .   5/9/1691وباقي نزااط  فوئاطيض فاي 
والذل  ا  في  يبا ت  ازا  يؤما  عواج عا م التباوإل باالئاتيت  عواج ارا  .  99/11/1691بتاري  

بوائطة الالارب مناا ويازا عواج ازئاالاب التاوات االئارا،يوية ناض االراضاي التاي االتوتءاا فاي الزا ا  
يااار وازءاااا  ا عاااا ات والااااالت الالااارب واالتااارام ئااايا ل ماااإل  ولاااة فاااي النزطتاااة وئاااتنة اراضااايءا االإ
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وائاااتتتلءا الئيائاااي والتءاااا فاااي العااايي بئاااتم ضااانض الااا و  آنزاااة ونعتااارف بءاااا والااارل ناااض التء يااا  
 .(الترارات الدا رل عض االنم النتال ل)واعناإل التول 

بدورل دريالة اال اض ذلت ال يعزي از  ت اهإل اض قرار ن وم االنض واض لم يشر الج ن يزة الت م 
وضع الن يزة فاالراضي التي اشار الترار الج و وب ازئاالاب التاوات االئارا،يوية نزءاا تشانإل التئام 

الترار يزا عواج الا  ماإل  ولاة (  11ا ا 9001أيوب ا ) . م 1691الذل االتإل نض ن يزة الت م في عام 
 ولاااة ائااارا،يإل الااا  تءا االنااام النتالااا ل فاااي قرارهاااا باااالعيي ضااانض الااا و  آنزاااة ونعتااارف بءاااا والااا و  

وهو الترار التاضي بت ويإل الت م وبتا ها مياض نزفداإل والاذل بزاا   عويا  الداوت ائارا،يإل  111/9
 . 111/9لم يوغي او يع إل نض قرار  999ال اض الترار . عوج اعتراف بءا في هي،ة االنم 

عااا ت واماا ت  1691انااة ون واام االنااض عااام منااا اض م ياار نااض التاارارات الدااا رل عااض ال نعيااة الع
عوج الوضع التازوزي لن يزة الت م وا ازت االالتتإل والضم االئارا،يوي لون يزاة وناض ال ا ير بالاذمر 

الداااااا ر فاااااي  959وقااااارار  91/10/1611الداااااا ر فاااااي  39/5اض قااااارارات ال نعياااااة العاناااااة رقااااام 
وقرار ن وم  30/9/1610الدا ر في  919وقرار  1/3/1610الدا ر في  959و 90/1/1616

) اشااارت  نيعءااا الااج الوضااع التااازوزي لن يزااة التاا م او الوضااع الإاااا لون يزااة  991االنااض رقاام 
 .  ( 9000متض ا ) 96/11/1691في  111/9وهو الوضع الذل ال    قرار ( مياض نزفدإل 

ع الوااوال شااانوة زياار نواا م وازاا  لاام يضاا 999اال اض ائاارا،يإل ونؤياا يءا ذهبااوا الااج اال عااا  باااض التاارار 
لتضااية الداارا  العربااي االئاارا،يوي وازنااا طوااب ناااض االطااراف ذات العتقااة االتفااا  عوااج الااإل لءاااذا 
الزاا ا  فءاام يطااالبوا بنفاوضااات نباشاارل باايض االطااراف لتتفااا  عوااج الالوااوإل فااالترار زياار قابااإل لوتزفيااذ 

 .الالووإل في ذات  وال ب  نض  إوإل االطراف النعزية في نفاوضات نض ا إل الودوإل الج
لاام يالاا   االراضااي التااي ئاايتم االزئااالاب نزءااا الياا   999منااا اض االئاارا،يويوض يااذهبوا الااج اض قاارار 

ازءم والئب الزا االز وي ل يتولوض باض الترار زا عوج ازئاالاب ائارا،يإل ناض ارا  االتووهاا فاي 
  تامي ا عوج والذل  ا 1613الذل د ر بع  تشريض االوإل  331الز ا  االإير منا ويعتبروا الترار 

بأزاا  ياا عو الااج اض تباا ا نفاوضااات باايض االطااراف النعزيااة نااض ا ااإل التودااإل الااج الااإل  999التاارار 
فااالترمي  هزااا عو ااا را  النفاوضااات نااض ا ااإل وضااع . واقانااة ئااتم عااا إل و ا،اام فااي الشاار  االوئااط 

  (1611ئاوازي ا الم) 999و 111/9الووإل تتفا  عويءاا االطاراف ولايم تزفياذ ناا  اا  فاي التاراريض الئاابتيض
. 

 111/9لت  تبيض لزا باض التازوض ال ولي اعتن  ونا  اإل في  نيع قرارات  عوج قرار ت ويإل الت م رقم 
الاذل يعتبار التا م  ا  ا ناض  99/11/1691الداا ر فاي  999وقارار  96/11/1691الدا ر في 

التاي ازب تات بزاا ا عويءاا االراضي النالتوة وهذاض التراراض يشمتض النر عية التازوزية لوضع الت م و 
 . نيع الترارات التالتة التي ت يض وتوغي مافة اال را ات االئرا،يوية
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وباالرزم نااض اض هااذ  التارارات داا رت نااض اعوااج هي،تايض لوتااازوض الاا ولي وهناا ال نعيااة العانااة لتناام 
عت قوااااب النتالااا ل ون وااام االناااض الااا ولي ا اال اض ائااارا،يإل ال ولااااة الداااغيرل ال ي اااة الاااوال ل ائاااتطا

الناااألوف وتالاااا ل الشاااارعية ال وليااااة التااااي اقاااارت و و هااااا نإترعااااة الم ياااار نااااض الال ااااج واال عااااا ات 
والتفئاايرات التااي تاات م اهوا هااا وفااي زفاام الوقاات نزشااغوة بتزفيااذ ئيائاااتءا العنويااة فااي ضاام ن يزااة 

الءي،ات  الت م وتءوي ها نزذ اليوم االوإل الالتتها والتج يونزا هذا ا زير ابءة بنا يد ر عض هذ 
نااض قاارارات تن ااإل الشاارعية ال وليااة ا عوااج ناا ى ام اار نااض إنئااوض عانااا ل ر ااة اض هااذ  التاارارات ال 

 .تغ و في زظر ائرا،يإل اض تموض ن ر  ر و  افعاإل وو ءة زظر 
وفينا يوي ع   نض االن وة عوج ننارئاات وا ارا ات الالموناة االئارا،يوية الفعوياة فاي ن يزاة التا م  

  وقاارارات دااا رل عااض هي،ااات الشاارعية ال وليااة النن وااة فااي ال نعيااة العانااة للناام ونااا تتهااا نااض ر و 
 .النتال ل ون وم االنض ال ولي 

 
 

 الر  ال ولي نض ن وم االنض او ال نعية العانة اال را ات االئرا،يوية
تأئاااايم نالمنااااة العاااا إل العويااااا فااااي التاااا م 
واعااتض ر،اايم الالموناااة  افياا  بااض زورياااوض 

ياااة هاااي  اا   ال يت ااا أ ناااض اض التاا م اليءو 
ال ولاااة واض تودااايات االنااام النتالااا ل بشاااأض 

 .الت ويإل لم تع  لءا قول ال انية 

تبزت ال نعية العنونياة قارار رقام  6/19/1696في 
 .الذل دا   وام  عوج نب ا ت ويإل الت م ( 303)

فاااااار  التااااااازوض والتضااااااا  1691فااااااي عااااااام 
واال ارل االئاااااارا،يوية عوااااااج التاااااا م الشاااااارقية 

إل قازوض البوا يات وتوئايع الا و  بو ياة وتع ي
التاا م والااإل الن واام البواا ل العربااي والتيااام 

 .بء م بع  االيا  الت م الت ينة 

ادااااااا رت ال نعياااااااة العنونياااااااة زتي اااااااة  9/1/1691
ياازا عوااج عاا م ( 9953)ا تناعااا طار،ااا قاارار رقاام 

شاااااااارعية التاااااااارارات االئاااااااارا،يوية وطالباااااااات بالغا،ءااااااااا 
از  تغييار وضاع واالنتزا  عض ال عنإل اإر نض شا

الن يزاااااة وعاااااض ائااااافءا الشااااا ي  لت ااااارا  االئااااارا،يوي 
 .النزفر  لتال ي  ندير الن يزة 

19/1/1691  
يؤماا  عواااج ( 9959)تبزاات ال نعياااة العنونيااة قااارار 

التااارار الئااااب  ويعااارب عاااض ائااافءا لااارف  ائااارا،يإل 
 .تطبيت  

 .قيام ائرا،يإل بعر  عئمرل في الت م
 

9/5/1691  
والااااااذل ا اض قيااااااام  951قاااااارار ن واااااام االنااااااض رقاااااام 
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 يطاضندا رل االراضي واالئت

 .ائرا،يإل بعر  عئمرل في الت م 
91/5/1691 

 عااااول : الااااذل ياااازا عوااااج  959داااا ر قاااارار رقاااام 
 ئااارا،يإل الاااج الغاااا   نياااع ا را اتءاااا لتغييااار وضاااع 

 .الت م  
 

وعبااار عاااض ( 9959()9953)ويؤمااا  عواااج التاااراريض 
اور  باااااالتول عااااا م قبولااااا  لنبااااا أ االئاااااتيت  عواااااج 

والتامي  عوج اض  نيع اال را ات االئارا،يوية باطواة 
  status) وال ينمض لءا اض تغير نض وضع الن يزاة 

 ) 
 :تم التامي  عوج ذلت بترارات ن وم االنض رقم 

 3/1/1696بتاري   991
 15/6/1696بتاري   911
 95/6/1611بتاري   916

 :االنض رقم قرارات ن وم  ندا رل االراضي واالئتيطاض
 99/3/1616بتاري   999
 1/3/1610بتاري   995

اعتبارت اقاناة النئاتوطزات لاايم لءاا نئاتز  قااازوزي 
واض ائماض النءا ريض إرقا التفاقية  زيف وطالبات 

 وقف االئتيطاض وتفميت النئتوطزات
ئاض المزيئات قاازوض ائائاي 1610في عام 

التاا م عاداانة ائاارا،يإل المانوااة النوالاا ل : 
ئتدبج نترا لر،يم ال ولة والمزيئت وبازءا 

 والالمونة ونالمنة الع إل العويا

الداااااا ر بتااااااري   919قااااارارل ن وااااام االناااااض رقااااام 
الداااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر  911و قااااااااااااااااااااااااااااااااااارار  30/9/1610
  96/1/1610في

اعتبااااااارت هاااااااذا اال ااااااارا  وزيرهاااااااا ناااااااض اال ااااااارا ات 
نوغاال ( التول النالتواة)التشريعية واال ارية االئرا،يوية 

تااا عو الااج عااا م االعتاااراف وباطوااة وي اااب الغاؤهااا و 
بءا و عا الا وإل التاي لءاا بع اات الاج ئاالب بع اتءاا 

 13ال بوونائااااااية نااااااض التاااااا م الشاااااارقية وائاااااات ابت 
 . ولة
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 :النعوونات التي في ال  وإل نأإوذل نض 
 . 9003ال ءا  النرم ل لتالدا  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)ملحق رقم 
 الوضع القانوني لسكان القدس الشرقية

 
 م 1911ضع القانوني لسكان القدس الشرقية بعد عام الو 
 

فءااج بالتااالي نو نااة فااي مااإل نااا يتعواا   1691بنااا اض ائاارا،يإل قاناات باااالتتإل االراضااي العربيااة عااام 
بو و ها وتدرفءا فيءا باالمام التازوض الا ولي بشامإل عاام واالماام االالاتتإل الالرباي بشامإل إااا ا 

ذت قرارا نض طرف واال  بضم الت م العربية اليءاا بعا  اياام اال اض ائرا،يإل اإتارت ت اهإل ذلت واتإ
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واعتنا ت " الئايا ل االئارا،يوية"أو " الضم " قويوة نض االتتلءا وق  تالاشت في الب اية ائتإ ام لفظة 
 .(   9001أيوب ا )  ت زبا ال ارل الفيظة الن تنع ال ولي" بئط التازوض واال ارل " الفاظ ن إل 

قرارها التاضي بئرياض التازوض االئرا،يوي عوج الت م العربياة النالتواة  1691\9\95واتإذت بتاري  
بتااااااري  ( المزيئااااات) وناااااض ا اااااإل تغطياااااة هاااااذا التااااارار الئيائاااااي قازوزياااااا اقااااار البرلنااااااض االئااااارا،يوي 

ب وهاذا زداءا 11واضافة النا ل  1691تع يت لتازوض ازظنة الئوطة والتضا  لئزة   1691\9\91
وقضاااؤها وا ارتءااا عوااج مااإل نئاااالة نااض ارا  ائاارا،يإل الاا  تءا الالمونااة فااي  يئاارل قااازوض ال ولااة: 

وائاتزا ا الاج التعا يإل الناذمور  ادابالت التا م الشارقية والتاي مازات تالات ا ارل البو ياة ( 9)نرئوم 
  (1660الوبي ا )العربية تإضع اضافة الج نزاط  اإرى ضنض ال و  الت م لتضا  ال ولة وا ارتءا 

 
فاااور بالع يااا  ناااض اال ااارا ات التاااي طالااات الئاااماض الفوئاااطيزييض بااا  ا ناااض تغييااار وقااا  قانااات عواااج ال

التوازيضاالغا  ئرياض التوازيض االر زية ا الغا  النالامم االر زية والالاقءا بالنالامم االئرا،يوية ا الغاا  
وية فاار  نزاااهج التعواايم االئاارا،ي, الزظااام النااالي االر زااي االغااا  البزااوت العربيااة ا فاار  الضاارا،ب 

اوضاااع نإطاااط هيمواااي لون يزاااة بشاااتيءا الغرباااي والشااارقي ا تئااا يإل الشااارمات وال نعياااات التعاوزياااة 
بدااافتءا شااارمات ائااارا،يوية ا فااار  تاااراإيا لونءاااض بنو اااب التاااازوض االئااارا،يوي  فااار  تاااراإيا 

والاااذل تااام بنو بااا  نااازج الءوياااة  99/9/1691البزاااا  ا االداااا  الئاااماض ناااض قباااإل و ارل ال اإوياااة فاااي 
وتء ير ئاماز   1691\9\11يوية لءم زاهيت نض ندار ل االراضي وت نير الارل النغاربة في االئرا،

لام تماض الالموناة االئارا،يوية والبرلنااض .  (1660الوبي ا )واإت  الارل الشرف بء ف اقانة ئاالة النبمج 
،يإل وازنااا االئاارا،يوي الئااوطتيض الوالياا يتيض الوتاايض لعبتااا  ورهنااا فااي نئااالة ضاام التاا م الشاارقية الئاارا

  (1660الوبي ا )ايضا النالمنة العويا والتي اب ت نوافتتءا واعتبارها الت م     ال يت    نض ائرا،يإل 
 

وهاااذ  اال ااارا ات تااا لإل عواااج ال ااام االزتءاماااات ال ئاااينة الزا ناااة عاااض ننارئاااات ئاااوطات االالاااتتإل 
زياااف الرابعاااة ونااا ى تعارضاااءا ناااع االماااام ونباااا ل التاااازوض الااا ولي االزئاااازي وإدوداااا اتفاقياااة  

وناض هاذ  اال ارا ات ئاابتا قياام قاوات  1696النتعوتة بالناية االشإاا الن زييض وقت الالرب لئزة
االالتتإل بافراي النزاط  العربية النالتوة نض ئمازءا االدوييض وإادة ئماض التا م بوائاطة الزتاإل 

توة الج  وإل اإارىا ال برل ال ناعي والفر ل لءؤال  االشإاا النالنييض وزفيءم نض االراضي النال
الياااا  قاناااات باااازتوءم فااااي الئاااايارات  (9001أيااااوب ا ) نااااض االتفاقيااااة  96بدااااورل تتزاااااق  واالمااااام النااااا ل 

 .( 9001أبو الئعو  ا ) والشاالزات االئرا،يوية 
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وقاا  مازاات الإطااول الالائاانة التااي قاناات ائاارا،يإل باتإاذهااا ال الااة ا زااج شاات فااي قداا ها ورا  ئاارياض 
والااذل  1610ا،ءا عوااج التاا م العربيااة النالتوااة هااي ئااض قااازوض ائائااي عااام قازوزءااا وا ارتءااا وقضاا

 .   (1660الوبي ا)يزا عوج اض الت م المانوة والنوال ل هي عادنة  ئرا،يإل 
اض ئااااارياض التضاااااا  والئاااااوطة واال ارل االئااااارا،يوية عواااااج التااااا م العربياااااة نعزاااااا  ناااااض و ءاااااة الزظااااار 

ئارية النفعوإل عوج هذ  النزطتة وعوج ئمازءا بنا في ذلت االئرا،يوية اض  نيع التوازيض االئرا،يوية 
نوضو  االقانة والنواطزة في ائرا،يإل وعز  نطالعة هذ  التوازيض ز   باض ئماض التا م الشارقية هام 
في وضع النتينيض في ائرا،يإل وليئوا نواطزيض الي  زالبا نا يال   إوط بايض نداطواليض يالا  اض 

وتعزاي نتايم ( توشااف)ب الفوئطيزي فاي التا م وهناا بالوغاة العبرياة عتقة  ولة ائرا،يإل بابزا  الشع
وهزاات الع يا  ناض التاوازيض ذات العتقاة التاي ( 1666بتئايوم وهنوميا ا ) وتعزاي ناواطض ( ا ران ) او ئامض و

قانت ائرا،يإل بئزءا واالئتزا  اليءا في نعانوتءا لفوئاطيزي التا م الشارقية والتاي ال با  ناض توضايج 
 : أهنءا

 
 :1911قانون الجنسية أو المواطنة الصادر في عام 

 
والااذل يالاا   شااروط الالدااوإل عوااج ال زئااية والنواطزااة االئاارا،يوية وتااتوإا فااي اض يمااوض الشااإا 
نتينا في ائارا،يإل قباإل ب اياة ئارياض هاذا التاازوضا واض ال يماوض نواطزاا فاي االا ى الا وإل العربياة بناا 

ولاة في اب اض يماوض ابزاا لشااإا مااض نتيناا فاي ائارا،يإل يااوم فيءاا االر ضا اناا ناض ولا  بعا  قيااام ال 
هاذ  الشاروط تالاوإل  وض الداوإل (1659متااب التاوازيض لئازة ) ئرياض هذا التازوض ونئ ت فاي ئا إل الئاماض 

االئارا،يوية لن اار  اقااانتءم فااي ائاارا،يإل ( النواطزااة)الئاماض العاارب فااي التاا م النالتواة عوااج ال زئااية 
مناا اض .  91/9/1691في ائارا،يإل ابتا أت بعا  ضام التا م العربياة فاي وذلت ببئاطة الض اقانتءم 

الوال ل في ائرا،يإل ال تؤ ل لوالدوإل عوج ال زئية اال اذا ماض اال  الوال يض نواطزا ائرا،يويا ويالنإل 
 .ال زئية االئرا،يوية 

 
را،يويا اذا اض نض ول  في ائرا،يإل بع  قيانءا ولم تماض لا  فاي ياوم ناض االياام  زئاية اإارى يدابج ائا

طوااب ذلاات فااي فتاارل بووزاا  ال انزااة عشاارل وئااض الالا يااة والعشااريض عوااج اض يمااوض نتينااا فااي ائاارا،يإل 
ويتااوم و ياار ال اإويااة بنزالاا  ال زئااية االئاارا،يوية اذا . ئاازوات نتوادااوة عزاا  تتاا يم الطوااب 5إااتإل 

 . (  1660الوبيا ) إل  ارتأى ذلت بشرط اض يتعء  نت م الطوب باز  ئيموض نواطزا نإودا ل ولة ائرا،ي
 

 :م1911قانون الدخول الى اسرائيل عام 
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 :والذل يزا عوج
نض ليم نواطزاا ائارا،يويا يماوض  إولا  الاج ائارا،يإل بنو اب تأشايرل قاا م   يا  او بنو اب تأشايرل الئاب هاذا "  .1

 .التازوض

 اا  فااي ائاارا،يإل بنو ااب نااض لاايم نواطزااا ائاارا،يويا وال يالنااإل تأشاايرل قااا م   ياا  او شااءا ل قااا م   ياا  يمااوض نمو  .9
 .تدريج اقانة الئب هذا التازوض

تنزج الدتالية لو ير ال اإوية باد ار تأشايرات  إاوإل وتدااريج اقاناة لفتارل نالا  ل وماذلت تأشايرات تدااريج  .3
 (.1659متاب التوازيض لئزة )"  القانة  ا،نة

 
الااج ائااارا،يإل  اارى قبااإل ضاام التاا م  1659وبااالرزم نااض اض ئااض قااازوض الاا إوإل الااج ائاارا،يإل عااام 

والي  اض ئماض الت م الشرقية لم ي إووا الج ائرا،يإل ويتينوا فيءا بنال  ارا تءم اال ازءم يعتبروض 
بنو ااب قااازوض الاا إوإل االئاارا،يوي نتيناايض  ا،ناايض فااي ائاارا،يإل وبنو باا  فاااض نمااو  ئااماض التاا م 

ل عوااايءم قاااازوض الشااارقية الاااذيض لااام يت زئاااوا فاااي ائااارا،يإل يماااوض بنو اااب تداااريج اقاناااة  ا،ناااة ويئااار 
ال   زظام ال إوإل الج ائرا،يإل الشروط التي يزتءي فيءا نفعاوإل  1619ال إوإل االئرا،يوي وفي عام 

تدريج االقانة ال ا،ناة فاي ائارا،يإل اذا زاا ر الاناإل التداريج االئارا،يوي وئامض فاي  ولاة اإارى او 
الإيار فااض ازتتااإل الدإل عوج تدريج  قانة  ا،نة أو  زئية نض  ولاة اإارى وبنو اب هاذا الزظاام ا

النت ئي لوئمض ليم فتط في  ولة اإرى بإل في الضفة الغربية او قطا  ز ل يفتا   تداريج االقاناة 
وبنو باا  يالاا  لااو ير ال اإويااة طااار  ال ( أل ائاارا،يإل ) ال ا،نااة موزءااا تعتباار نزاااط  إااارج الااابت  

  (1660الوبي ا ) نت ئي يإالف شروط االقانة 
 

وليئوا نواطزيض ترتب عويءا الم يار ناض التنييا  بيازءم وبايض  شرقية نتينيضالاض اعتبار ئماض الت م 
ئماض الن يزة اليءو  في م يار ناض الن ااالت وهاذ  الإطاول اض ها فت لشاي  فازناا تءا ف الاج تفرياغ 
الن يزااة نااض ئاامازءا اودااوييضا هااذ  الئيائااة  ااا ت بعماام الئيائااة التااي اتبعتءااا ائاارا،يإل فااي ضاام 

الت م وع م التإواي عاض ال  ا   نزءااا ال ازءاا تريا  ارضاا با وض ئاماض وفيناا مانإل اراضي ن يزة 
يوااي نتارزاااة بئاايطة لااابع  االنااور التاااي ترتباات عواااج اعتبااار ئاااماض شاارقي التااا م نتيناايض وليئاااوا 

 :نواطزيض 
 نتيم نواطض التو  ووا بات الرقم

الااااا  االقتااااارا  والترشااااايج   .1
 في المزيئت

   ل  االقترا  او الترشيجال يال يال  ل  االقترا  وترشيج زفئ 

الااااا  االقتااااارا  والترشااااايج   .9
 في البو يات

 يال  ل  االقترا  والترشيج يال  ل  االقترا  والترشيج

يالاااا  لاااا  الالدااااوإل عوااااج  ااااوا  يالااا  لااا  الالداااوإل عواااج  اااوا  الال  في الالداوإل عواج   .3
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 عبور ئفر  وا  ئفر ائرا،يوي
ال يفتاا  ال زئااية لااو ائااتتر ببواا   فت اض ال زئية  .9

 اإر
ا،ااا  إاااارج التااا م لنااا ل طويواااة بت

يفتاااا   الاااا  االقانااااة ال ا،نااااة فااااي 
 الت م

الاااا  العااااو ل لوعاااايي فااااي   .5
  ئرا،يإل

يئاااتطيع العاااو ل نتاااج شاااا   وض 
 ال تدريج

يالتاااااج لتدااااريج  إااااوإل بنو ااااب 
قااازوض الاا إوإل التااج لااو ماااض ولاا  
وعاااي فااي التاا م العربيااة طااواإل 

 اليات 
الإاااااااا نات البو يااااااااة  زتااااااااا فااااااااي تت يم  نيع الإ نات لءم الإ نات البو ية  .9

 واضج وفي  نيع الن االت
العنااااإل فااااي ئااااوت ال ولااااة   .1

 وشغإل النزادب العويا
يالاااااا  لاااااا  العنااااااإل فااااااي  نيااااااع 
الن االت وشغإل نزداب ر،ايم 
الالمونااااااااااااااةا ر،اااااااااااااايم  ولااااااااااااااةا 

 .عضومزيئتا قا 

ينماض العناإل منوظااف فاي ال ولااة 
فتاااط بعتااا  إااااا وفتاااا لتاااوازيض ا 
وال ينمز  تتوا  النزاداب االإارى 

. 
ال تنيي  بيز  وبيض النتايم ولمزا   ،بالضرا  .1

  ا،نا يالدإل عوج اعفا ات
ال تنيياا  بيزاا  وباايض النااواطض فااي 
قيناااااة الضااااارا،ب وازناااااا تئاااااتعنإل 
ائااااااااليب  باااااااارل وداااااااارنة ناااااااع 

ال اااا  ا ااااا ا ) العاااارب ل بايتءااااا 
 (ن اهنة بيوت ونالتت ت ارية

نإدداااااااااااات التاااااااااااأنيض   .6
 الوطزي

يالاااا  لاااا  توتيءااااا بغاااا  الزظاااار 
ج لااو قااام عااض نماااض اقانتاا  التاا

 بتغييرها ايزنا شا 

يالاااارم نااااض النإددااااات لن اااار  
االزتتاااإل لوئاامض فااي إااارج الاا و  
بو ياااااة التااااا م ويالتااااااج ال باتاااااات 
 وو ا،  م يرل ال بات نماض اقانت 

ال ينمااض ابعااا   الل ئاابب الزاا   االبعا   .10
 نواطض

باالنماااض ابعااا   اذا نماا  بشاامإل 
 نإالف لتوازيض ال إوإل

ييااا  بااايض الناااواطض والنتااايم ال تن الترإيا والبزا   .11
 نض الي  الشروط

يطبااااااااااااااا  باالضاااااااااااااااافة لتاااااااااااااااازوض 
التاااااااااارإيا والبزااااااااااا  ا اااااااااارا ات 
وقااااااوازيض وقاااااارارات اإاااااارى تعياااااا  
وتالااااااااااوإل  وض الدااااااااااول  عوااااااااااج 
الترإيا ن إل ندا رل االراضاي 
تاااااإير النداااااا قة عواااااج رإاااااا 
البزاااااا  وبااااارانج ائاااااماض تت اهاااااإل 
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 .الا ات الئماض العرب
 1660وإل نض متاب الوبيا تم اإذ النعوونات التي في ال  

 
زاهياات عااض ئيائااة الطاار  الءااا ل والتااي تتااوم عوااج نباا أ الغااا  الاا  الئااماض الفوئااطيزييض فااي االقانااة 
ال ا،نااة بالتاا م الشاارقية وتئااتإ م الئااوطات االئاارا،يوية هي،ااة الضااناض اال تناااعي فااي التاا م لتزفيااذ 

ازااااات اال تناعيااااة والتااااأنيض ئيائاااتءا الياااا  تتااااوم بالرناااااض الفوئااااطيزي النت ئاااي نااااض النعاااااي واالع
  (1666بتئيوم وهنومي  ا ) الدالي 

هذا باالضافة الج ئيائة فر  الضرا،ب عواج ئاماض التا م الشارقية وناض ضانزءا ضاريبة االرزوزاا 
ناض ني ازياة % 99هو انر نإالف لوتازوض ال ولي وفي الايض يئااهم ئاماض التا م الشارقية العارب باا 

فتاااط ناااض إااا ناتءاا هاااذا فاااي الوقااات الاااذل يعفاااج نزااا  % 5عواااج البو ياااة اال ازءااام ال يالداااووض اال 
النئتوطزوض ناض ضاريبة االرزوزاا الوإل إنام ئازوات وبعا ها يتوناوا بالا فع بزئاب نزإفضاة نتارزاة 

 .بالئماض العرب
 

اض قاارار ضاام التاا م هااو قاارار زياار شاارعي ويتزااافج نااع االمااام التااازوض الاا ولي ونرفااو  نااض قبااإل 
 اااو  ائااارا،يإل فاااي التااا م العربياااة هاااو و اااو  نالتاااإل فاااي ار  نالتواااة الن تناااع الااا ولي وعويااا  فااااض و 

وي اارل عوياا  االتاارام نااا تاازا عوياا  النعاهاا ات ال وليااة وإدودااا نعاهاا ل  زيااف الرابعااة لالنايااة 
والتي بزاا  عويءاا فااض  (1660الوبي ا ) 1601واتفاقية الهال عام  1696الن زييض في  نض الالرب لئزة 

ئاارا،يإل نو نااة باااالترام وضااناض التااوقءم وعاا م فاار  الاا و  وقيااو  ئااماض التاا م هاام ئااماض ناا زييض وا
 .عويءم وعوج ننتوماتءم والرياتءم اال ضنض نا يئنج ب  التازوض ال ولي 

وبااالرزم نااض ائااتزمار وشاا ب زالبيااة  وإل العااالم لعنويااة الضاام فاااض ائاارا،يإل التااي قاناات فااي الب ايااة 
طاباااا  انااااام ال نعيااااة العنونيااااة يااااوم بتفئااااير الضاااام عوااااج لئاااااض و ياااار إار يتءااااا ابااااا ايباااااض فااااي إ

عواااج ازااا  عناااإل بااارل  لااايم لااا  دااابغة ئيائاااية اال ازءاااا ئااارعاض ناااا اعوزااات نوقفءاااا  96/9/1691
الالتيتي ضاربة بعر  الالا،ط هذا الش ب واالئتزمار عز نا اعوزت باض نئالة ضم الت م العربية 

رلناااض االئاارا،يوي فااي قاارار  زياار إاضااعة لونفاوضااات واض قرارهااا ال ر ااو  فياا  االناار الااذل اماا   الب
 (1660الوبي ا )والذل ام ت في  عوج اض الت م المانوة عادنة ائرا،يإل  6/1/1660الدا ر يوم 

اناااا النوقاااف الااا ولي فامااا  عواااج اض التااا م الشاااارقية هاااو  ااا   ناااض االقااااليم العربياااة التاااي إضااااعت 
بشااأض النايااة الناا زييض فااي وبزااا  عوياا  فاااض اتفاقيااة  زيااف الرابعااة  1691لتالااتتإل االئاارا،يوي عااام 

ناااض  ازاااب الو زاااة ال ولياااة  1610وقااات الالااارب تطبااا  عويااا  وقااا  تنااات االشاااارل النتماااررل نزاااذ عاااام 
لوداااويب االالنااار ون وااام االناااض لوع يااا  ناااض النإالفاااات التاااي تإاااالف االماااام االتفاقياااة وناااض هاااذ  

يتءاا بءا ف اقاناة قياام ئاوطات االالاتتإل باالئاتيت  عواج االراضاي وزا   نوم: النإالفات مناا ور ت
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نئتوطزاتا تراليإل الن زييضا نالاولة ائرا،يإل النئام بوضع الت ما ت نير النزا إل وإادة نزاا إل 
 .(9001أبو الئعو ا ) فوئطيزي الت م ب عوى ع م الالدوإل عوج تراإيا نض البو ية 

زءاا عاض الء ارل االئاتعنارية لفوئاطيض والتا م با 1610عاام  995وق  عبر قارار ن وام االناض رقام 
تشامإل ازتءاماا وإرقاا فاضاالا التفاقياة  زياف موزءااا تءا ف لتغييار النعاالم النا ياة والترمياب الئاامازي 

وقااا  زدااات الناااا ل عواااج اناااريض  1691والءيماااإل النؤئئاااي فاااي االراضاااي الفوئاااطيزية النالتواااة عاااام 
 :نتئاوييض قازوزييض وهنا

 ع م زتإل الئماض االدوييض ادالاب االر  .1
 ءا الن زييض الج االراضي التي تالتوءا ع م زتإل مإل او بع  ئماز .9

 (  9001أبو الئعو ا )ومنا زرى فاض ائرا،يإل ترتمب ال رينتيض في اض واال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1)ملحق رقم 

 اختبار الفرضيات
 
التطور األفقي ) في تطور أداء المؤسسة ( =1α...)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 .تعزى إلى المراحل السياسية( ص الخدمات، تقييم األداء اإلجماليو الرأسي ، تقلي
وزتا،ج االإتبار  (  t-test)تم اإتبار الفرضية لمإل نرالوة ئيائية الئب تأ ر النؤئئات  ا وائتإ ام اإتبار ت 

 منا في ال  اوإل 
 (1-1)  وإل

الرأئي ا تتويا الإ ناتا تتييم او ا   التطور اوفتي ا التطور ) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة  
 19-91تع ى  لج النرالوة الئيائية (اا نالي
 91-19 

 9=ض
 النراالإل اوإرى

 51=ض
نئتوى  tقينة 

 ال اللة
النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل
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 0.69 0.75 1.45 2.88 0.82 3333 التطور اوفتي والرأئي

 2326 0391 0.42 2300 1.47 73.3 تتويا الإ نات

 0.21 73.9- 1.48 2.66 1.38 1.50   نالي تطوير او ا 

ويعزي ذلت رف  الفرضية الدفرية وقبوإل أض هزات فرو  في  0005نئتوى ال اللة لتتويا الإ نات  أقإل نض 
االإل ا ونئتوى ال اللة لوتطور اوفتي والرأئي بالنتارزة نع بتية النر  19-91تتويا الإ نات في النرالوة الئيائية 

ويعزي ذلت أز  ال يو   فرو  في التطور اوفتي والرأئي وتتييم او ا   0005وتتييم اال ا  اا نالي أعوج نض 
 .بالنتارزة نع بتية النراالإل 19-91اا نالي في النرالوة الئيائية 

 
 (9-1)  وإل

التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ ناتا تتييم او ا   ) ؤئئة زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  الن 
 11-19تع ى  لج النرالوة الئيائية ( اا نالي

 19-11 
 5=ض

 النراالإل اوإرى
 51=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

0337- 1.32 3.06 1.67 739 (ئيالتطور اوفتي والرأ  0.23 

 .236 23207 0.80 0.39 0.55 236 تتويا الإ نات

0372- 1.47 2.67 1.30 1.20 تتييم او ا   اا نالي  0.26 

ويعزي ذلت رف  الفرضية الدفرية وقبوإل أض هزات فرو  في  0005نئتوى ال اللة لوتطور اوفتي والرأئي أقإل نض 
ا . الي  أض هذ  النرالوة أقإل تطور بالنتارزة نع بتية النراالإل 11-19الوة الئيائية التطور اوفتي في النر 

ويعزي ذلت أز  ال يو   فرو  في تتويا الإ نات في النرالوة  0005ونئتوى ال اللة لتتويا الإ نات أعوج نض 
 .بالنتارزة نع بتية النراالإل 19-91الئيائية 

 
 (3-1)  وإل

 11-63 
 19=ض

 النراالإل اوإرى
 99=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 2.58 1.31 3.02 1.42 -0.96 0.34 

 0.91 0.12 0.75 0.39 0.90 0.42 تتويا الإ نات

 0.34 0.96- 1.67 2.64 1.03 2.17 تتييم او ا   اا نالي

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية الدفرية ويعزي ذلت أز  ال يو    0005فتي والرأئي أعوج نض نئتوى ال اللة لوتطور او
بالنتارزة نع بتية النراالإل  63-91فرو  في مإل نض التطور والتتويا وتتييم او ا  اا نالي في النرالوة 

 .الئيائية
 (9-1)  وإل
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تطور الرأئي ا تتويا الإ ناتا تتييم او ا   التطور اوفتي ا ال) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 
 9000-63تع ى  لج النرالوة الئيائية ( اا نالي

 63-9000 
 19=ض

 النراالإل اوإرى
 99=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.10 1.66 1.33 2.78 1.57 3.55 التطور اوفتي والرأئي

 0.47 0.72 0.74 0.36 0.93 0.55 تتويا الإ نات

 0.26 1.15 1.50 2.42 1.48 3.00 تتييم او ا   اا نالي

 
ويعزي ذلت قبوإل الفرضية الدفرية ويعزي ذلت أز  ال يو    0005نئتوى ال اللة لوتطور اوفتي والرأئي أعوج نض 

بالنتارزة نع بتية النراالإل  9000-63 ا  اا نالي في النرالوة فرو  في مإل نض التطور والتتويا وتتييم او
 .الئيائية

 
 

 (5-1)  وإل
 

التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ ناتا تتييم او ا   ) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 
 9009-9000تع ى  لج النرالوة الئيائية ( اا نالي

 
 9000-9009 

 39=ض
 اوإرى النراالإل
 99=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.54 0.62 1.69 2.77 1.19 3.03 التطور اوفتي والرأئي

 0.01 2.73- 1.08 0.73 0.39 0.18 تتويا الإ نات

 0.07 1.88 1.76 2.05 1.23 2.85 تتييم او ا   اا نالي

 
ويعزي ذلت رف  الفرضية الدفرية وقبوإل أض هزات فرو  في  0005نئتوى ال اللة لتتويا الإ نات  أقإل نض 

بالنتارزة نع بتية النراالإل ا ونئتوى ال اللة لوتطور اوفتي  9009-9000تتويا الإ نات في النرالوة الئيائية 
أز  ال يو   فرو  في التطور اوفتي والرأئي وتتييم ويعزي ذلت  0005والرأئي وتتييم اال ا  اا نالي أعوج نض 

 .بالنتارزة نع بتية النراالإل 9009-9000او ا  اا نالي في النرالوة الئيائية 
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3333
 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ;í ÓÃÑáÇæ

..30

22.0 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ

3..1 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ

 ÑíæØÊ íáÇãÌ Å

9930 ;ÁÇÏ ÃáÇ

 ÑíæØÊ íáÇãÌ Å
5.1 ;ÁÇÏ ÃáÇ

0

1

2

3

4

67-82 ìÑÎÃáÇ áÍÇÑãáÇ
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 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ;í ÓÃÑáÇæ

.230

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ;í ÓÃÑáÇæ

0233

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

0632

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

6332

 í áÇãÌ Å

 ÑíæØÊ

1730 ;ÁÇÏ ÃáÇ

 í áÇãÌ Å

 ÑíæØÊ

6930 ;ÁÇÏ ÃáÇ

0

1

2

3

4

87-93 ìÑÎÃáÇ áÍÇÑãáÇ

   

 ÑæØÊáÇ

 íÞÝÃáÇ

 ;í ÓÃÑáÇæ

2233

 ÑæØÊáÇ

 íÞÝÃáÇ

 ;í ÓÃÑáÇæ

.130

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

2232

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

9332

 í áÇãÌ Å

 ÑíæØÊ

3 ;ÁÇÏ ÃáÇ

 í áÇãÌ Å

 ÑíæØÊ

 ;ÁÇÏ ÃáÇ

0630

0

1

2

3

4

93-2000 ìÑÎÃáÇ áÍÇÑãáÇ

 

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

3233 ;íÓÃÑáÇæ  íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

1130 ;íÓÃÑáÇæ

 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ

.732

 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ

3132

 ÑíæØÊ íáÇãÌ Å

2.30 ;ÁÇÏ ÃáÇ

 ÑíæØÊ íáÇãÌ Å

2230 ;ÁÇÏ ÃáÇ

0

1

2

3

4

2000-2004 ìÑÎÃáÇ áÍÇÑãáÇ

 
 
التطور األفقي ) في تطور أداء المؤسسة ( =1α...)وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد فر  ال -9
 .تعزى إلى توفر مصدر تمويل ثابت( الرأسي ، تقليص الخدمات ,

 (يتوفر لءا تنويإل  ابت اال يتوفر لءا تنويإل  ابت)لن نوعتيض نض النؤئئات (  t-test)تم ائتإ ام اإتبار ت 
 (.9)منا في   وإلوزتا،ج االإتبار 

 
 
 (9)  وإل

تع ى  لج ( التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ نات) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 
 .توفر تنويإل  ابت
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 يتوفر تمويل ثابت 
 93=ض

 ال يتوفر تمويل ثابت
 11=ض

قينة 
t 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

ط النتوئ
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.71 0.37 1.51 2.86 1.28 3.00 (التطور اوفتي والرأئي

 0.79 0.27- 0.82 0.41 0.73 0.36 تتويا الإ نات

 0.63 0.49 1.45 2.45 1.54 2.64 تتييم او ا   اا نالي

ية وأز  ال يو   فرو  في تطوير ويعزي ذلت قبوإل الفرض 0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .أ ا  النؤئئات تع ى  لج توفير تنويإل  ابت

3 ;íÓÃÑáÇæ íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ
 ;íÓÃÑáÇæ íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

9.30

9332 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ 7632 ;ÊÇãÏÎ áÇ ÕíáÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ  ÁÇÏÃáÇ ãí íÞÊ

6930
 ;íáÇãÌÅáÇ  ÁÇÏÃáÇ ãí íÞÊ

2630

0

1

2

3

4

ÊÈÇË áíæãÊ ÑÝæÊí ÊÈÇË áíæãÊ ÑÝæÊí Çá

 
التطور األفقي ) في تطوير أداء المؤسسة ( =1α...)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 .بتتعزى إلى توفر مصدر تمويل ثا( ، التطور الرأسي ، تقليص الخدمات
يتوفر لءا تنويإل نض الند ر اال )لمإل ند ر تنويإل ن نوعتيض نض النؤئئات (  t-test)تم ائتإ ام اإتبار ت 

 (.1-3)وزتا،ج االإتبار منا في ال  اوإل(يتوفر لءا تنويإل نض الند ر
 (1-3)  وإل

تع ى  لج ( الإ ناتالتطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا ) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 
 .توتي رئوم نتابإل الإ نات
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تتوتج رئوم نتابإل  
 الإ نات 
 91=ض

ال تتوتج رئوم نتابإل 
 الإ نات

 1=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

 

االزالراف 
 النعيارل

 0.74 0.36 1.57 2.86 1.20 3.05 التطور اوفتي والرأئي

 0.77 0.06 0.76 0.29 0.74 0.38 تتويا الإ نات

 0.89 0.76 1.72 2.57 1.53 2.67 تتييم او ا   اا نالي

 
ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في تطوير  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار

 .توتي رئوم نتابإل الإ ناتأ ا  النؤئئات تع ى  لج 
 (9-3) وإل 

تع ى  لج ( التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ نات) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 
 .تنويإل أ زبي

 تنويإل أالزبي 
 19=ض

  وض تنويإل أالزبي
 13=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي

 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

 

االزالراف 
 النعيارل

التطور اوفتي 
 0.89 0.76 1.35 3.00 1.27 3.07 (والرأئي

تتويا 
 0.93 0.26- 0.65 0.38 0.84 0.36 الإ نات

تتييم او ا   
 0.87 0.79 1.66 2.62 1.54 2.71 اا نالي

 
 ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في تطوير 0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار

 .تنويإل أالزبي أ ا  النؤئئات تع ى  لج
 
 
 

 (3-3)  وإل
تع ى  لج تنويإل ( التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ نات) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 

ئتني  .عربي واا
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تنويإل عربي  
ئتني  واا

 1=ض

 وض تنويإل عربي 
ئتني  واا

 90=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 ئابي الال

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

التطور اوفتي 
 0.21 1.29 1.31 2.85 1.13 3.57 (والرأئي

 0.16 1.46 0.55 0.25 1.11 0.71 تتويا الإ نات

تتييم او ا   
 0.72 0.37 1.50 2.60 1.86 2.86 اا نالي

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في تطوير  0005نض  نئتوى  اللة االإتبار أعوج: زتي ة االإتبار
ئتنيأ ا  النؤئئات تع ى  لج   .تنويإل عربي واا

 (9-3)  وإل 
تع ى  لج ( التطور اوفتي ا التطور الرأئي ا تتويا الإ نات) زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة 

 .تنويإل التيا ل الفوئطيزية الرئنية
تيا ل تنويإل ال 

 الفوئطيزية الرئنية
 3=ض

 وض تنويإل التيا ل 
 الفوئطيزية الرئنية

 99=ض

نئتوى  Fقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي

 

االزالراف 
 النعيارل

التطور اوفتي 
 0.17 1.40 1.28 2.92 1.00 4.00 (والرأئي

تتويا 
 0.12 1.61 0.69 0.29 1.00 1.00 الإ نات

تتييم او ا   
 0.70 0.38 1.56 2.63 2.00 3.00 اا نالي

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في تطوير  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .تنويإل التيا ل الفوئطيزية الرئنيةأ ا  النؤئئات تع ى  لج 

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

2233

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

9.30

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

.332

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

6032

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

1930

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

1230

0

1

2

3

4

 ÊÇãÏ ÎáÇ áÈÇÞã ãæÓÑ ìÞáÊÊ ÊÇãÏÎáÇ áÈÇÞã ãæÓÑ ìÞáÊÊ Çá
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 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

1233
 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

3 ; í ÓÃÑáÇæ

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

9332

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

.332

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

7130

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

0930

0

1

2

3

4

íÈäÍÃ áí æãÊ íÈäÍÃ áíæãÊ äæÏ

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

1233

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

2.30

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

7132

 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

2032

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

9.30

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

930

0

1

2

3

4

íãÇáÓÅæ í ÈÑÚ áí æãÊ íãÇáÓÅæ íÈÑÚ áí æãÊ äæÏ

 íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

6 ; í ÓÃÑáÇæ  íÞÝÃáÇ ÑæØÊáÇ

 ; í ÓÃÑáÇæ

0630

 ÕíáÞ Ê

7 ;ÊÇãÏÎáÇ
 ÕíáÞ Ê

 ;ÊÇãÏÎáÇ

6032

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

3 ;íáÇãÌÅáÇ

  ÁÇÏÃáÇ ãíí ÞÊ

 ;íáÇãÌÅáÇ

3930

0

1

2

3

4

5

ÉíãÓÑáÇ ÉíäíØÓáÝáÇ ÉÏÇíÞáÇ áí æãÊ Éí ãÓÑáÇ ÉíäíØÓáÝáÇ ÉÏÇí ÞáÇ áíæãÊ äæÏ

 
 
 .في مستوى التنسيق حسب شكل التنسيق( =1α...)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -9
شمإل التزئي    لن نوعات النؤئئات الئب  Anovaتالويإل التبايض اوالا ل  تم اإتبار الفرضية بائتإ ام  
 (الإتدااا التزئي  نع  نيع النؤئئاتا عوج نئتوى زشاطات أو نواضيع نال  ل التزئي  نض زفم ا)
 (.9)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 

 
 (9)  وإل

 زتا،ج اإتبار الفرو  في نئتوى التزئي  الئب شمإل التزئي 
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التزئي  نض زفم  شمإل التزئي 
 االإتداا

التزئي  نع  نيع 
 النؤئئات

عوج نئتوى زشاطات أو 
  لنواضيع نال 

قينة 
F 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
الالئابي  

  6=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 19=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 96=ض

االزالراف 
 النعيارل

نئتوى التزئي  بيض 
 0.00 6.29 0.78 2.03 1.03 3.17 1.24 0.44 النؤئئات

ويعزي ذلت ترف  الفرضية وأز  يو   فرو  في نئتوى  0005نض نئتوى  اللة االإتبار أقإل : زتي ة االإتبار
 .نئتوى زشاطات أو نواضيع نال  لالتزئي  الئب شمإل التزئي ا الي  نئتوى التزئي  أقإل نا ينمض عوج 

 
بالي  تم عنإل النتارزة لمإل شموي تزئي  عوج ال  ا وق    Scheffeوتم عنإل نتارزات بع ية  بائتإ ام اإتبار  

 :إتبار منا في ال  وإل التاليمازت زتا،ج اال
 

نئتوى  9شمإل التزئي    1شمإل التزئي   
  اللة

 0.22 التنسيق مع جميع المؤسسات حتى مع غيرذوي االخت اص التنسيق الكامل ما  ين المؤسسات من ن   االخت اص

 0.52 على مستو  نشاطات  و موا يع محددة التنسيق الكامل ما  ين المؤسسات من ن   االخت اص

 0.00 على مستو  نشاطات  و موا يع محددة التنسيق مع جميع المؤسسات حتى مع غيرذوي االخت اص

 
 

Þí ÓäÊáÇ áßÔ ÈÓÍ ÊÇÓÓÄãáÇ ä íÈ Þ íÓäÊáÇ ìæÊÓã

2.44

3.17

2.03

0

1

2

3

4

ÕÇÕÊÎÇáÇ ÓÝä äã  Þí ÓäÊáÇ ÊÇÓÓÄãáÇ ÚíãÌ  Úã ÞíÓäÊáÇ ÉÏÏ Íã ÚíÖÇæã æÃ ÊÇØÇÔä ì æÊÓã ìáÚ

 
في مستوى التنسيق تعزى إلى هدف ( =1α...)ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1

 .التنسيق
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لن نوعات النؤئئات الئب ه ف التزئي    Anovaتبايض اوالا ل تالويإل ال تم اإتبار الفرضية بائتإ ام 
التمانإل في تت يم الإ نات نض الي  التإددات والن االتا تالئيض زوعية الإ ناتا نوا ءة تءوي  الن يزة )

 (. عتنياا تزئي  تشميإل نر عية عويا
 (.5)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 
 

 (5)  وإل
 .التزئي  تع ى  لج ه ف التزئي زتا،ج اإتبار الفرو  في نئتوى 

ه ف 
 التزئي 

التمانإل في تت يم 
 الإ نات 

تالئيض زوعية 
 الإ نات

نوا ءة تءوي  الن يزة 
  عتنيا

تزئي  تشميإل 
 نر عية عويا

قينة 
F 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
الالئابي 

  11=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

  11=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
ابي الالئ

  10=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

  9=ض

االزالراف 
 النعيارل 

نئتوى 
التزئي  بيض 

 0.01 0337 0.89 2.33 1.00 2.30 1.05 2.29 1.04 3.09 النؤئئات

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .الئب ه ف التزئي  التزئي 

Þí ÈÓäÊáÇ ÝÏ å ÈÓÍ ÊÇÓÓÄãáÇ äí È ÞíÓä ÊáÇ ìæÊÓã

3.09

2.29 2.3 2.33

0

1

2

3

4

 ÊÇãÏÎ áÇ ãíÏÞÊ íÝ áãÇßÊáÇ ÊÇãÏÎ áÇ ÉíÚæä äíÓÍÊ ÇíãÇáÚÅ Éäí ÏãáÇ Ï íæåÊ ÉåÌ Çæã ÇíáÚ ÉíÚÌÑã áí ßÔÊ Þí ÓäÊ

 
 ر ة عتقة النؤئئات بشبمة في ( =1α...)ال  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 .النزظنات اوهوية تع ى   لج ن اإل العتقة
قة ا ال يو   ن اإل يو   ن اإل العت)لمإل ن اإل عتقة ن نوعتيض نض النؤئئات(  t-test)تم ائتإ ام اإتبار ت 

 .وزتا،ج االإتبار منا في ال  اوإل(العتقة
 (1-9)  وإل

  زتا،ج اإتبار الفرو  في  ر ة عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية تع ى   لج ن اإل تطوير ال ازب اا ارل
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تطوير يو   ن اإل  
 ال ازب اا ارل

ن اإل تطوير ال ازب ال يو   
 اا ارل

نئتوى  tقينة 
 لةال ال

النتوئط 
الالئابي 

 1=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 91=ض

االزالراف 
 النعيارل

 0.621 0.50 0.79 2.42 0.53 2.57 درجة العالقة

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .ازب اا ارلالعتقة تع ى  لج تطوير ال 

 (9-9)  وإل
زتا،ج اإتبار الفرو  في  ر ة عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية تع ى   لج ن اإل النشارمة في 

 ا تناعات تال ي  النواقف
  

النشارمة في يو   ن اإل  
 ا تناعات تال ي  النواقف

النشارمة في ال يو   ن اإل 
 ا تناعات تال ي  النواقف

قينة 
t 

نئتوى 
 ال اللة

النتوئط 
 90=الالئابي ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط الالئابي 
 35=ض

االزالراف 
 النعيارل

 0.00 3.80 0.66 2.17 0.10 0362 درجة العالقة

 
ويعزي ذلت ترف  الفرضية وأز  يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أقإل نض : زتي ة االإتبار

 .ناعات تال ي  النواقفالعتقة تع ى  لج النشارمة في ا ت
 (3-9)  وإل

 زتا،ج اإتبار الفرو  في  ر ة عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية تع ى   لج التزئي  في  ن اإل الإ نات
التزئي  في  ن اإل يو    

 الإ نات
التزئي  في  ال يو   

 ن اإل الإ نات
نئتوى  tقينة 

 ال اللة
النتوئط 
الالئابي 

 10=ض

االزالراف 
 لالنعيار 

النتوئط 
الالئابي 

 95=ض

االزالراف 
 النعيارل

 0.03 7307 .0.1 .2.3 0.91 0312 درجة العالقة

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .العتقة تع ى  لج التزئي  في ن اإل الإ نات

 
 (9-9)  وإل

 فرو  في  ر ة عتقة النؤئئات بشبمة النزظنات اوهوية تع ى   لج طوب النئاع اتزتا،ج اإتبار ال
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طوب يو   ن اإل  
 النئاع ات

طوب ال يو   ن اإل 
 النئاع ات

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
الالئابي 

 5=ض

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
الالئابي 

 50=ض

االزالراف 
 النعيارل

2377- 0.16 2.62 0.22 0366  ر ة العتقة  0.67 

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .العتقة تع ى  لج ن اإل طوب النئاع ات

 
في درجة عالقة المؤسسات بشبكة ( =1α...)ال  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1

 .هلية تعزى  إلى مجال العالقة األ المنظمات

 ìáÅ  ìÒÚÊ ÉíáåÃáÇ ÊÇãÙäãáÇ ÉßÈÔÈ ÊÇÓÓÄãáÇ ÉÞÇáÚ ÉÌÑÏ  

íÑÇÏÅáÇ ÈäÇÌáÇ ÑíæØÊ áÇÌ ã

2.57

2.42

2

3

ÈäÇÌáÇ Ñí æØÊ áÇÌã Ï Ìæí

íÑÇÏÅáÇ

ÈäÇÌáÇ ÑíæØÊ áÇÌ ã ÏÌæí  Çá

íÑÇÏÅáÇ

 íÝ ÉßÑÇÔãáÇ áÇÌ ã  íÝ  Þí ÓäÊáÇ ì áÅ  ì ÒÚÊ ÉíáåÃáÇ ÊÇãÙäãáÇ ÉßÈÔÈ ÊÇÓÓÄãáÇ ÉÞÇáÚ ÉÌÑÏ  
 ÝÞÇæãáÇ Ïí ÏÍÊ ÊÇÚÇãÊÌ Ç

2.9

2.17

0

1

2

3

4

íÝ ÉßÑÇÔãáÇ áÇÌã ÏÌæí

ÝÞÇæãáÇ ÏíÏ ÍÊ ÊÇÚÇãÊÌÇ

íÝ ÉßÑÇÔãáÇ áÇÌã ÏÌ æí Çá

ÝÞÇæãáÇ ÏíÏ ÍÊ ÊÇÚÇãÊÌÇ

 
  íÝ ÞíÓäÊáÇ ìáÅ  ì ÒÚÊ ÉíáåÃáÇ ÊÇãÙä ãáÇ ÉßÈÔÈ ÊÇÓÓÄãáÇ ÉÞÇáÚ ÉÌÑÏ 

ÊÇãÏ ÎáÇ áÇÌã

2.7

2.38

2

3

ÊÇãÏÎáÇ áÇÌã  í Ý Þí ÓäÊáÇ ÏÌæí ÊÇãÏÎáÇ áÇÌã  í Ý ÞíÓäÊáÇ ÏÌæí Çá

 

 ìáÅ  ìÒÚÊ ÉíáåÃáÇ ÊÇãÙäãáÇ ÉßÈÔÈ ÊÇÓÓÄãáÇ ÉÞÇáÚ ÉÌÑÏ

ÊÇÏ ÚÇÓãáÇ ÈáØ

2.44
2.4

2

3

ÊÇÏ ÚÇÓãáÇ ÈáØ áÇÌã Ï Ìæí ÊÇÏÚÇÓãáÇ ÈáØ áÇÌã ÏÌ æí  Çá
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بيض تغير ع   النئتفي يض و وافع التو   ( =1α...)ال  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -1
 .لونؤئئات

لمإل إيارات  وافع التو   ا را  نتارزة لن نوعتيض النؤئئات بائتإ ام تو يع مال تربيع م اإتبار الفرضية ت
 .عوج ال افع( زعما ال)الئب  الاباتءم

 .وزتا،ج االإتبار منا في ال  اوإل 
 (1-1)  وإل

 
 اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض وقرب النؤئئات نض نواقع ئمزءم

 
قينة  الن نو  قربءا نض نواقع ئمزءم    النئتفي يضتغير ع

مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال زعم ال اللة

 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع    
 0096 0091 10000 39 1009 99 9609 10 ت اي 

تذبذب أو  بات  أو 
 تزاقا

1 3106 11 9101 11 10000 

 10000 59 9103 35 3901 11 الن نو 
 

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   عتقة بيض تغير  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .ع   النئتفي يض و قرب النؤئئة نض نواقع ئمزءم

 
 
 

 (9-1)  وإل
 لي اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض وال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة والعا ات والتتا

 
تغير ع   
 النئتفي يض

ال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة 
 والعا ات والتتالي 

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   

 0011 9093 10000 39 9109 93 3909 11 ت اي 
تذبذب أو  بات  

 أو تزاقا
10 5509 1 9909 11 10000 

 10000 59 5609 31 9009 91 الن نو 
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ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   عتقة بيض تغير  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .ع   النئتفي يض و ال يو   الوا   زفئية ن إل الوغة والعا ات والتتالي 

 
 (3-1)  وإل

 
    النئتفي يض و تتءم أض الإ نات أفضإل نض إ نات  النؤئئات اائرا،يويةاإتبار مال تربيع عتقة تغير ع

 
تغير ع   
 النئتفي يض

 تتءم أض الإ نات أفضإل نض إ نات  
 النؤئئات اائرا،يوية

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع    

 0039 0061 10000 39 5101 90 9109 19 ت اي 
تذبذب أو  بات  أو 

 تزاقا
5 9101 13 1909 11 10000 

 10000 59 9305 33 3905 16 الن نو 
 

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   عتقة بيض تغير  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .ض إ نات  النؤئئات اائرا،يويةع   النئتفي يض و  تتءم أض الإ نات أفضإل ن

 
 
 
 

 (9-1)  وإل
 

 اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض ونتاطعة النؤئئات اائرا،يوية و عم النؤئئات الوطزية
 

نتاطعة النؤئئات اائرا،يوية و عم  زير ع   النئتفي يض
 النؤئئات الوطزية

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال اللة

 ال زعم
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   

 0051 0099 10000 39 1109 30 1101 9 ت اي 
تذبذب أو  بات  أو 

 تزاقا
1 506 11 6901 11 10000 

 10000 59 6009 91 601 5 الن نو 
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ال يو   عتقة بيض تغير  ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار

 .ع   النئتفي يض ونتاطعة النؤئئات اائرا،يوية و عم النؤئئات الوطزية
 

 (5-1)  وإل
 اإتبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض وبرانج النؤئئات توبي االتيا ات الئماض

تغير ع   
 النئتفي يض

قينة  الن نو  برانج النؤئئات توبي االتيا ات الئماض
مال 

 ربيعت

نئتوى 
 ال زعم ال اللة

 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   
 00019 3015 10000 39 9901 99 3503 19 ت اي 

تذبذب أو  بات  أو 
 تزاقا

9 1101 19 1109 11 10000 

 10000 59 1905 31 9105 19 الن نو 
 
 

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو    0005ض نئتوى  اللة االإتبار أعوج ن: زتي ة االإتبار
 . عتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وبرانج النؤئئات توبي االتيا ات الئماض

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

رب النؤئئات نض نواقع الئمض عتقة تغير ع   النئتفي يض وق

تزايد

تزايد

تذ ذ   و   ات 

  و تنا ص

تذ ذ   و   ات 

  و تنا ص

0
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ÉÛááÇ áËã ÉíÓÝä ÒÌÇæÍ Çá ÈÈÓÈ äí Ï íÝÊÓãáÇ ÏÏ Ú ÑíÛÊ

Ïí ÇÒÊ

  ÊÇÈË æÃ ÈÐÈÐÊ

ÕÞÇäÊ æÃ

Ïí ÇÒÊ

  ÊÇÈË æÃ ÈÐÈÐÊ

ÕÞÇäÊ æÃ

0
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ãÚä Çá

تغي  ع    لنئتفي ي   ب  نج  لن ئئة توبي  التيا ا   لئما 
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ت      و   ات   و 

ت ا  
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ÉíáíÆÇÑÓÅáÇ ÊÇÓÓÄãáÇ ÇåãÏÞÊ íÊáÇ äã á ÖÝÃ ÊÇãÏ ÎáÇÈ ÉÞËáÇ æ äíÏ íÝÊÓã áÇ Ï Ï Ú ÑíÛÊ

Ïí ÇÒÊ

  ÊÇÈË æÃ ÈÐÈÐÊ

ÕÞÇäÊ æÃ

Ïí ÇÒÊ

  ÊÇÈË æÃ ÈÐÈÐÊ

ÕÞÇäÊ æÃ

0
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70

80

ãÚä Çá

 
 
 

 
ال ام البع  ( =1α...)ة عند مستوى داللة ال  يوجد عالقة ذات داللة إحصائي-1 بيض تغير ع   النئتفي يض واا

 .عض التو   لونؤئئات
ا را  نتارزة لن نوعات النؤئئات الئب ئبب  ال ام البع  بائتإ ام تو يع مال تربيع تم اإتبار الفرضية 

 .عض التو   لونؤئئات
 (.1)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)  وإل
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ال ام البع  التو   لونؤئئاتاإ  تبار مال تربيع عتقة تغير ع   النئتفي يض واا
أئباب  ال ام البع  التو   

 لونؤئئات
 

قينة  الن نو  تغير ع   النئتفي يض
مال 
 تربيع

نئتوى 
تذبذب أو  بات   ت اي  ال اللة

 أو تزاقا
 %الزئبة الع    %الزئبة الع    %الزئبة الع   

ءم عض إ نات ع م نعرفت
 النؤئئة

90 1000 9 3303 99 9906 1101

6 
0000 

بئبب اا را ات 
فر  أزظنة وقوازيض )اائرا،يوية

  بارية عويءم لتوتي الإ نات 
نض النؤئئات اائرا،يويةا ع م 

تنمزءم نض الودوإل لونؤئئة 
بئبب الالوا  ا دعوبة عنإل 

 (النؤئئات في الت م

1 900 9 5000 1 1106 

ى الإ نات وع م ضعف نئتو 
 تتءم بالإ نات وارتفا  اوئعار 

التي تت نءا نتارزة بالنؤئئات 
 اائرا،يوية

9 1900 9 1901 9 1909 

 10000 31 10000 19 10000 95 الن نو 
 

ويعزي ذلت ترف  الفرضية وأز  يو   عتقة بيض تغير ع    0005نئتوى  اللة االإتبار أقإل نض : زتي ة االإتبار
في يض وأئباب  ال ام البع  عض التو   لونؤئئاتا الي  يبيض ال  وإل ت اي  ع   النئتفي يض عوج الرزم نض النئت

 .اا ابة بع م نعرفتءم بإ نات النؤئئةا وتذبذب أو تزاقا النئتفي يض بئبب اا را ات اائرا،يوية

و   لونؤئئات        تغير ع   النئتفي يض واال ام البع  عض الت

تزايد

تزايد

تذ ذ   و   ات   و 

تنا ص

تزايد

تذ ذ   و   ات   و 

تنا ص

تذ ذ   و   ات   و 

تنا ص
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عدم معرفتهم عن خدمات المؤسسة  س   ا جرا ات ا سرا يلية فر 

 نظمة و وانين إج ارية عليهم لتلقي

الخدمات من المؤسسات ا سرا يلية 

عدم تمكنهم من الو ول للمؤسسة

 س   الحواجز   عو ة عمل

المؤسسات في القد  

 عف مستو  الخدمات وعدم  قتهم

 الخدمات وارت ا  ا سعار التي

تقدمها مقارنة  المؤسسات

ا سرا يلية
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ضج النئتفي يض عض الإ نات الئب في ر( =1α...)ستوى داللة ال  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند م-9
  .تغير ع   النئتفي يض

الئب تغير ع   ( ت اي ا تذبذب أو  بات أو تزاقا) لن نوعتيض نض النؤئئات  ( t-test)تم ائتإ ام اإتبار ت 
  .النئتفي يض

 (.6)وزتا،ج االإتبار منا في ال  وإل
 (6)  وإل

 لنئتفي يض عض الإ نات الئب الالة تغير ع   النئتفي يضزتا،ج اإتبار الفرو  في رضج ا
 

 Fقينة 
 

 ت اي 
 33=ض

تذبذب أو  بات أو تزاقا 
 11=ض

نئتوى  tقينة 
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

 0.14 1.52 0.51 3.41 0.49 3.66 رضج النئتفي يض عض الإ نات

 
ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في نئتوى  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : ة االإتبارزتي 

 .رضج النئتفي يض عض الإ نات الئب الالة تغير ع   النئتفي يض

 

äí Ï í ÝÊÓãáÇ ÏÏÚ Ñí ÛÊ ÉáÇÍ  ÈÓÍ  ÊÇãÏÎáÇ äÚ äí ÏíÝÊÓãáÇ ìÖÑ 

3.64

3.41

3

4

Ïí ÇÒÊ  ÕÞÇä Ê æÃ ÊÇÈË æÃ ÈÐÈÐ Ê
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  أ نة  تة نا بيض النت ئييض عتقة و و  (=1α...)ال  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -.1
ال ام البع  عض  والنؤئئات التزنوية وأئباب أال ام البع  عض التو   لونؤئئات بيض تغير ع   النئتفي يض واا

 .التو   لونؤئئات
ا را  نتارزة لن نوعات النؤئئات الئب ئبب  ال ام البع  بائتإ ام تو يع مال تربيع تم اإتبار الفرضية 

 .عض التو   لونؤئئات
 
 (.10)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 

 (10)  وإل
 اإتبار مال تربيع عتقة أ نة ال تة بيض النت ئييض والنؤئئات اوهوية 

أئباب  ال ام البع  التو   
 لونؤئئات

 

قينة  الن نو  و و  أ نة  تة بيض النت ئييض والنؤئئات
مال 
 تربيع

نئتوى 
 ال زعم ال اللة

الزئبة الع    %الزئبة  الع   %الزئبة الع   
% 

ع م نعرفتءم عض إ نات 
 النؤئئة

13 9106 6 9609 99 9901 0016 0061 

بئبب ا را ات 
فر  أزظنة وقوازيض )اائرا،يوية

  بارية عويءم لتوتي الإ نات 
نض النؤئئات اائرا،يويةا ع م 

تنمزءم نض الودوإل لونؤئئة 
بئبب الالوا  ا دعوبة عنإل 

 ( مالنؤئئات في الت

9 1600 9 1509 9 1109 

ضعف نئتوى الإ نات وع م 
 تتءم بالإ نات وارتفا  اوئعار 

التي تت نءا نتارزة بالنؤئئات 
 اائرا،يوية

9 1600 9 1509 9 1109 

1000 39 10000 13 10000 91 الن نو 

0 
 
 

ضية وأز  ال يو   عتقة بيض أ نة ويعزي ذلت قبوإل الفر  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .ال تة بيض النت ئييض والنؤئئات اوهوية وأئباب  ال ام البع  عض التو   لونؤئئات
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ÊÇÓÓÄãáá åÌæÊáÇ äÚ ÖÚÈáÇ ã ÇÌ Í Çæ ÉÞË ÉãÒÃ Ï æÌæ
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ÉÓÓÄãáÇ ÊÇãÏÎ  äÚ ãåÊÝÑÚã ãÏ Ú ÉãÙ äÃ ÖÑÝ Éíáí ÆÇÑÓÅáÇ ÊÇÁÇÑÌ Åá ÈÈÓÈ

äã ÊÇãÏ ÎáÇ íÞáÊá ãåíáÚ ÉíÑÇÈÌÅ äíäÇæÞæ

äã ãåäßãÊ ãÏ Ú ¡ÉíáíÆÇÑÓÅáÇ ÊÇÓÓÄãáÇ

ÉÈæÚÕ ¡ÒÌÇæÍ áÇ ÈÈÓÈ ÉÓÓÄãáá áæÕæáÇ

 ÓÏÞáÇ íÝ ÊÇÓÓÄãáÇ áãÚ

ÊÇã ÏÎáÇÈ ãåÊÞË ãÏ Úæ ÊÇãÏÎáÇ ìæÊÓã ÝÚÖ

ÉäÑÇÞã ÇåãÏ ÞÊ í ÊáÇ ÑÇÚÓÃáÇ ÚÇÝÊÑÇæ

ÉíáíÆÇÑÓÅáÇ ÊÇÓÓÄãáÇÈ

 
 

في تتييم أ ا  النؤئئات الئب الرأل  (=1α...)ال  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -11
 .م الإ ناتفي وضع النؤئئات في تت ي
الرأل في وضع لن نوعات النؤئئات الئب  Anovaتالويإل التبايض اوالا ل  تم اإتبار الفرضية بائتإ ام 
أقدج نا تئتطيعا تتدير وإوإل ينمض عت  ا تتدير وإوإل ال ينمض عت  ا ) النؤئئات في تت يم الإ نات

 (إوإل وتتدير ال يعرف أيض يمنض 
 .(11)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 

 (11)  وإل
 تتييم أ ا  النؤئئات الئب الرأل في وضع النؤئئات في تت يم الإ ناتزتا،ج اإتبار الفرو  في 

وضع 
النؤئئات في 
 تت يم الإ نات

 

 أقدج نا تئتطيع
 30=ض

تتدير وإوإل ينمض 
 10=عت   ض

إوإل وتتدير ال 
يعرف أيض يمنض 

 3=ض

ضرورل توئيع تت يم 
 الإ نات لوضفة وز ل

قينة 
F 

 نئتوى
 ال اللة

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

النتوئط 
 الالئابي 

االزالراف 
 النعيارل

0019 0053 

تتييم أ ا  
 النؤئئات

3.07 0.69 2.90 0.57 3.00 1.00 3.50 0.58 

ويعزي ذلت قبوإل الفرضية وأز  ال يو   فرو  في تتييم أ ا   0005إتبار أعوج نض نئتوى  اللة اال: زتي ة االإتبار
 .النؤئئات الئب الرأل في وضع النؤئئات في تت يم الإ نات
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ÊÇãÏÎáÇ ãíÏÞÊ íÝ ÊÇÓÓÄãáÇ ÚÖæ íÝ íÃÑáÇ ÈÓÍ  ÊÇÓÓÄãáÇ ÁÇÏÃ ãí íÞÊ 

3.07
2.9 3

3.5

0

1

2

3

4

ÚíØÊÓÊ Çã ìÕÞÃ åÌÇá Ú äßãí ááÎæ Ñí ÕÞÊ äãßí  äíÃ ÝÑÚí  Çá ÑíÕÞÊæ ááÎ ÊÇãÏ ÎáÇ ãíÏÞÊ ÚíÓæÊ ÉÑæÑÖ

ÉÒÛæ ÉÝÖáá

 
بيض وضع النؤئئات في تت يم الإ نات ( =1α...)ال  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -11

 .ة ازطت  لتالئيض أ ا  النؤئئات لإ نة النواطض النت ئي و عن  عوج الدنو وزتط
ا را  نتارزة لن نوعات النؤئئات الئب زتاط ازطت  بائتإ ام تو يع مال تربيع تم اإتبار الفرضية 
 .تالئيض النؤئئات

 (.19)وزتا،ج االإتبار منا في   وإل 
وضع النؤئئات في تت يم الإ نات وزتطة ازطت  لتالئيض أ ا  بيض زتا،ج اإتبار مال تربيع لوعتقة :  19  وإل 

 .النؤئئات لإ نة النواطض النت ئي و عن  عوج الدنو 
 

وضع النؤئئات في 
 تت يم الإ نات

 

أقدج نا 
 تئتطيع

تتدير وإوإل 
 ينمض عت  

إوإل وتتدير ال 
 يعرف أيض يمنض

 

ضرورل توئيع 
تت يم الإ نات 

 لوضفة وز ل

قينة  الن نو 
مال 
 تربيع

 نئتوى
 ال اللة 
 

الزئبة الع   
% 

الزئبة الع   
% 

الزئبة الع   
% 

الزئبة الع   
% 

الزئبة الع   
% 

 عا ل هيموة لونؤئئة 
 واإتيار الما ر النؤهإل

9 1303 9 9000 1 3303 1 9500 10 9103 6031 0019 

 9901 91 9500 1 9909 9 1000 1 5901 11 توفير ال عم النا ل

نر عية عويا تشميإل 
لوضع لئيائات 

 والإطط

6 3000 5 5000 0 0000 9 5000 19 3900 

 10000 91 10000 9  3 10000 10 10000 30 الن نو 

ويعزي ذلت بيض وضع النؤئئات في تت يم الإ نات وزتطة  0005نئتوى  اللة االإتبار أعوج نض : زتي ة االإتبار
 .نواطض النت ئي و عن  عوج الدنو ازطت  لتالئيض أ ا  النؤئئات لإ نة ال
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ÊÇÓ ÓÄãáÇ äí ÓÍ Ê ÞÇáØäÇ ØÇÞäæ ÊÇãÏ ÎáÇ ãíÏÞÊ íÝ ÊÇÓÓÄãáÇ ÚÖæ

13.3

56.7

30

40

10

50

33.3

66.6

0

25 25

50

012345
67891011

121314151617
181920212223
242526272829
303132333435
363738394041
424344454647
484950515253
545556575859
606162636465
6667686970

áåÄãáÇ ÑÏÇßáÇ ÑÇí ÊÎÇæ ÉÓÓÄãáá Éáßí å ÉÏÇÚÅ íÏ ÇãáÇ ãÚÏ áÇ ÑíÝæÊ ØØÎáÇæ ÊÇÓÇíÓá ÚÖæá Çí áÚ ÉíÚÌÑã áíßÔÊ
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 30-91 الفرو  في إ نات البو ية النت نة لويءو  والنت ئييض في ن يزة الت م 109

لتأئايم ون ااإل التإداا تو يع النؤئئات النبالو ة الئب زاو  الت ناع وئازة ا 109
 و زم ن لي البيازات

96 

 50 م 1691الئيائات التي اتبعتءا النؤئئات في تطوير أ ا،ءا بع   909
 59 19-91زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة لونرالوة  309
 59 11-19زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة لونرالوة  909
 59 63-11فرو  في تطوير أ ا  النؤئئة لونرالوة زتا،ج اإتبار ال 509
 53 9000-63زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة لونرالوة  909
 53 9009-9000زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة لونرالوة  109
 51 زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة تع ى لرئوم نتابإل الإ نات 109
 51 زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة تع ى الج تنويإل أ زبي 6.9
 51 زتا،ج اإتبار الفرو  في تطوير أ ا  النؤئئة تع ى الج تنويإل عربي وائتني 1009
زتاااا،ج اإتباااار الفااارو  فاااي تطاااوير أ ا  النؤئئاااة تعااا ى الاااج تنوياااإل ناااض التياااا ل  1109

 الفوئطيزية الرئنية
51 

 91 إتبار الفرو  في نئتوى التزئي  الئب شمإل التزئي زتا،ج ا 1909
 99 زتا،ج اإتبار الفرو  في نئتوى التزئي  تع ى لء ف التزئي  1309
الفااارو  فاااي  ر اااة عتقاااة النؤئئاااات اوهوياااة بشااابمة النزظناااات اوهوياااة تعااا ى  1909

 لن اإل العتقة
99 

 96 نوقع الئمض اإتبار العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض والترب نض 1509
 96 اإتبار العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وو و  الوا   زفئية 1909
 96 اإتيار العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وو و  الوا   زفئية 1109
اإتيار العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وال تة بأض الإ نات أفضإل ناض إا نات  1109

 ئات الوطزيةالنؤئئات االئرا،يوية و عم النؤئ
10 

 11 اإتيار العتقة بيض تغير ع   النئتفي يض وبرانج توبي االتيا ات الئماض 1609
زتي ااااة اإتيااااار العتقااااة بااااايض تغياااار عاااا   النئاااااتفي يض وأئااااباب االال ااااام لتتو ااااا   9009

 لونؤئئات
19 

زتااا،ج الفاارو  فااي تتياايم أ ا  النؤئئااات الئااب الاارأل فااي وضااع النؤئئااات فااي  9109
  ناتتتييم الإ

19 
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 قائمة األشكال
 
 

 رقم الصفحة الشكل رقم الشكل

 59 زتي ة اإتبار فرضية الفرو  في تطور أ ا  النؤئئة وتوفر تنويإل  ابت  109

 56 النؤئئات الئب ند ر التنويإل 909
 99 نئتوى التزئي  بيض النؤئئات الئب ه ف التزئي  309
 95 ونؤئئات اوهوية زو  ال عم وشمو  نض التيا ل الفوئطيزية ل 909
النواضاايع التاااي تدااا رت أ زااا ل ا تناعااات التياااا ل الفوئاااطيزية الرئااانية ناااع  509

 النؤئئات اوهوية في الت م الشرقية
99 

 91 الرأل في شمإل النر عية التي تإ م النواطض النت ئي 909
 91 ال ءة التي يتم الو و  اليءا عز  النشامإل والعتبات 109
 13 تغير ع   النئتفي يض وأئباب االال ام عض التو   لونؤئئات العتقة بيض 109
 19 زو  النعيتات والتال يات التي توا   النؤئئات اوهوية وال نءا 609
 11 نعيتات االالتتإل 1009
 11 النعيتات الذاتية 1109
 10 النعيتات الإار ية 1909
 11 النعيتات النتعوتة بالنواطزيض النت ئييض  1309
 13 النؤئئات الئب وضع تت يم الإ نات 1909
 19 زتاط ازطت  لتالئيض أ ا  النؤئئات 1509
 15 الن االت الإ ناتية التي ينمض العنإل فيءا بز ان 1909
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 قائمة المالحق
 
 
 
 

 رقم الصفحة الموضوع رقم الملحق

 65 رئالة لونالمنيض 1نوال  رقم 

 69 ائنا  النالميض 9نوال  رقم 

 106-61 ائتبازة ال رائة 3  رقم نوال
 110 الرئالة النو ءة لونؤئئات لتعب،ة االئتبازة 9نوال  رقم 

 115-111 قا،نة أئنا  النؤئئات 5نوال  رقم 
 193-119 الوضع التازوزي لن يزة الت م 9نوال  رقم 
 196-199 الوضع التازوزي لئماض الت م الشرقية 1نوال  رقم 

 159-130 رات الفرضياتزتا،ج اإتبا 1نوال  رقم 
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 فءرم النالتويات

 

 الصفحة النبال  الرقم
 ااه ا 

 أ اقرار

 ب الشكر

   -ج  ملخص بالعربية

  

 1 مشكلة الدراسة ، وخلفيتها ، وأهميتها: الفصل األول 

 9-1 إوفية ال رائة 101

 3-9 نشموة ال رائة 901

 9-3 نبررات ال رائة 301

 5-9 أه اف ال رائة 901

 5 أئ،وة ال رائة 5.1

 9 فرضيات ال رائة 901

 1-9 نال  ات ال رائة 101

 1-1 ودف نماض ال رائة 101

 16-1 نرا عة او بيات  601

 90-16 التعوي  عوج ال رائات الئابتة  1001

1101 
 
 

 90 نا يني  هذ  ال رائة عض ئابتاتءا

 
بين الوضع القانوني  البلدية العربية  والمؤسسات األهلية ما: الفصل الثاني 

 النظري والواقع اإلسرائيلي العملي

 
91 

 91 نت نة 109
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 50-96  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع 

 90-50 زتا،ج النالور اووإل  109

 91-90 زتا،ج النالور ال ازي  909
 19-96 زتا،ج النالور ال ال  309
 11-19 زتا،ج النالور الرابع 909

 91 بو ية الت م العربية ووضعءا التازوزي 2.2

 93-91 1691الدا ر عام  111إوفية عض بو ية الت م العربية قبإل الترار 10909

 99-93 1691-1691البو ية العربية نض عام  90909

 95-99 1691الوضع التازوزي لوبو ية العربية بع  عام  30909

 95 الوضع التازوزي والرا  ال ولي لالإل البو ية العربية 90909

 30-99 م 1691ئيائة بو ية االالتتإل في الت م الشرقية بع  عام  50909

 30 النؤئئات والإ نات في الت م الشرقية 309

فوئطيزية في ن يزة الت م قبإل عام النؤئئات والإ نات ال 10309
 م1691

30-31 

-1691النؤئئات والإ نات الفوئطيزية في الت م الشرقية  90309
1691   

31-39 

 39-35 1691النؤئئات والإ نات الفوئطيزية بع   30309

وضع النؤئئات التازوزي والننارئات اائرا،يوية بالتءا بع  عام  90309
1691 

39-93 

   

 99 اجراءات الدراسة   :ثالث الفصل ال

 99 نزءج ال رائة 103

 95-99 ن تنع ال رائة 2.3

 95 اإتيار العيزة 3.3

 99 نزء ية تالويإل البيازات 903

 99 أ ال ال رائة 5.3

 91-99 د   او ال 903

 91  بات او ال 103

 91-91 نتغيرات ال رائة 103
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 11 االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات : الفصل الخامس 

 16-11 االئتزتا ات 105

 60-16 التوديات 905
 61 االقتراالات 305

  

 69-69 النرا ع

 159-65 النتال 
  

 153 فءرم ال  اوإل
 159 فءرم اوشماإل
 155 فءرم النتال 

 
 

 151-159 فءرم النالتويات
  نوإا بالوغة االز وي ية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


