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مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت
حامهت ْؿس
ص.ب ،2713 .الدوخت – ْؿس
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هبرة عً معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادًة اإلاسحية
جم ئنداد هرا الخٓسٍس مً ْبل مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،وهي مىكمت
بدثُت مظخٓلت في حامهت ْؿس .مىر ئوشاةه في نام  ،2008أطع مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت بيُت جدخُت ْىٍت ْاةمت نلى اإلاظىح ،وٍىَس بُاهاث نالُت الجىدة حظاند
نلى جددًد ألاولىٍاث وئندادها وجىحيهها ،باإلغاَت ئلى جخؿُـ وضُايت الظُاطاث والبدىر
في دولت ْؿس.
ٌهمل اإلاههد نلى ئحساء البدىر اإلاسخُت خى ٛالٓػاًا الاْخطادًت ،والاحخمانُت والثٓاَُت التي
لها أهمُت مباشسة وخُىٍت لخىمُت وزَاهُت اإلاجخمو الٓؿسي .وبىُع الٓدز مً ألاهمُتٌ ،ظعى
اإلاههد ئلى بىاء الٓدزاث داخل حامهت ْؿس َُما ًخهلٔ باطخخدام مىهجُت البدىر اإلاسخُت
ً ّ
ً
مىبرا ًُ َم ًِ٘ أنػاء هُئت الخدزَع وؾالب
وذل ٚاهؿالْا مً الخدماث التي ًٓدمها بانخبازه
حامهت ْؿس مً ئحساء البدىر الخاضت بهم .ولخدُٓٔ هرا الهدًٍ ،ىَس اإلاههد الخدزٍب في
مجا ٛالبدىر اإلاسخُت مو الترٖحز بشٙل خاص نلى اإلاىغىناث التي تهم اإلاجخمو ألاٗادًمي
واإلاجخمو الٓؿسي نلى هؿاّ أوطو.

التقسٍس مً إعداد:
الدٖخىز/دزوَش نبدالسخمً الهمادي ،زةِع م٘خب الاطتراجُجُت والخؿىٍس ،حامهت ْؿس.
الدٖخىز/نبد اللؿُِ طالمي ،باخث زةِس ي ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت،
حامهت ْؿس.
الدٖخىز/أخمد نبدالسخمً الهمادي ،نمُد ٗلُت التربُت ،حامهت ْؿس.

مساجعة:
الدٖخىز /خظً نبدالسخُم الظُد ،مدًس مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت،
حامهت ْؿس.
الدٖخىزة/لىدا ُٖمُل ،مسٖص الدزاطاث الظُاطُت ،حامهت مِشًُان.
الدٖخىزة/ئًسًٍ مىزًٍ طخِبنيٖ ،بحر مدللي الظُاطاث ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت
اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
الظُد حىن لي بساهمص ،مشسٍ مسٖص الاجطاالث ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت
اإلاسخُت ،حامهت ْؿس
3

فسٍق البحث:
الدٖخىزٖ/حن جساهج لى ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
زٍما الشسبجي الٓاطم ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
مازي دًسَع مىهبلحزًس ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
هىٍ نبد الهادي الساٖب ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
خىحن بشحر الٓطاص ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.

جمع البياهات:
الدٖخىز/اإلاًحرة َػل هللا الظُد الهىع ،مدًس نملُاث اإلاسح ،مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
ضالح ئبساهُم نلي ومدمد نُٓد ،مظاندي نملُاث اإلاسح ،مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
أهِع مُالدي ،مدًس مشازَو ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت
اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
نطام م .نبد الخمُد ،مدًس مشازَو ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ،مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت ْؿس.
أًمً ال٘دلىث ،أخطاتي الخ٘ىىلىحُا ،مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ،حامهت
ْؿس.
لالؾالم نلى اليسخت ؤلال٘تروهُت مً هرا الخٓسٍس وملخطاث مً اإلاشازَو الخالُتً ،سجى شٍازة
اإلاىْو http://sesri.qu.edu.qa/
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شكس وثقدًس
ًخٓدم مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بجامهت ْؿس ببالٌ الش٘س والخٓدًس
للمإطظخحن الخالُخحن نلى مظاهمتهما ودنمهما:
وشازة الخهلُم والخهلُم الهاليْ ،1ؿس
مسٖص الدزاطاث الظُاطُت في مههد البدىر الاحخمانُت ،حامهت مِشًُان.
ًخٓدم مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بالش٘س والامخىان ئلى د .نلي ال٘بِس ي و
أ .أمُىت أخمد البلىش ي -مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت بجامهت ْؿس  ،ومً
وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي أ .مىض ي الهاحسي و أ .لؿُُت نلي.
ٖما ٌش٘س اإلاههد حمُو الؿالب ،وأولُاء ألامىز ،واإلادزطحن ،ومدزاء اإلادازض الرًً مىدىا ال٘ثحر
مً وْتهم الثمحن للمشازٖت في الدزاطت وؤلاحابت نلى ألاطئلت اإلاُطلت خى ٛمجمىنت مخىىنت مً
اإلاىغىناث الهامت لخالت الخهلُم في ْؿسٖ .ما هخىحه بالش٘س لجمُو ألاشخاص الرًً جىلىا
مهمت ئحساء اإلآابالث واإلاشسَحن الرًً ْامىا بادازة الهمل اإلاُداوي.
آلازاء الىازدة في هرا الخٓسٍس هي آزاء اإلاإلُحن وال حه٘ع بالػسوزة وحهاث هكس مههد البدىر
الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت أو حامهت ْؿس ،يحر أن مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت ًخدمل مظإولُت أي خؿأ أو طهى ْد ًَ ِس ُد في هرا الخٓسٍس.
ًمً٘ جىحُه الاطخُظازاث ئلى الهىىان الخالي:
مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت
حامهت ْؿس  -اإلا٘خبت الجدًدة ،الؿابٔ الثالث
الدوختْ ،ؿس .ص.ب 2713
زْم الهاجِ+974-4403-3020 :
زْم الُاٖع+974-4403-3021 :
البرًد ؤلال٘تروويsesri@qu.edu.qa :
اإلاىْو ؤلال٘تروويwww.sesri.qu.edu.qa :
مههد البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت © 2016
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ثمهيد
هرا الخٓسٍس هى الثاوي مً أضل زالزت جٓازٍس جم ئندادها نً الخهلُم في اإلادازض ؤلاندادًت والثاهىٍت
في دولت ْؿس ،غمً "دزاطت الخهلُم في ْؿس  "2015والتي ْام بيشسها مههد البدىر الاحخمانُت
والاْخطادًت اإلاسخُت .وَهخمد هرا الخٓسٍس نلى هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس لظىت  ،2015وهي
طلظلت مً الدزاطاث اإلاسخُت التي ْام بها اإلاههد في شهسي أٖخىبس وهىَمبر  .2015وٍدىاو ٛهرا
الخٓسٍس آزاء الؿلبت ،واإلاهلمحن وؤلادازٍحن نً اإلاسأَ اإلاخىَسة في اإلادازض ؤلاندادًت (الطُحن الثامً
والخاطو) واإلادازض الثاهىٍت (الطُحن الخادي نشس والثاوي نشس) في دولت ْؿس .وْد شازٕ 39994
ً
شخطا مً  38مدزطت ئندادًت وزاهىٍت في مسح دزاطت الخهلُم في ْؿس .2015
ٌهسع الجدو ٛالخالي هبرة نامت نً أنداد اإلادازض واإلاشازٖحن في دزاطت الخهلُم في ْؿس :2015

جدول  :1عدد اإلادازس واإلاشازكين في دزاسة التعليم في قطس 2015
إجمالي عدد اإلادازس
التي شملها اإلاسح

 38مدزسة
اإلادازس اإلاستقلة
 24مدزسة

اإلادازس ألاخسى
 14مدزسة
ً 1803
طالبا وطالبة

إجمالي عدد الطلبة
الرًً شملهم اإلاسح

اإلادازس اإلاستقلة
ً 1108
طالبا وطالبة
 604قطسي
 504غير قطسي

إجمالي عدد أولياء
ألاموز الرًً شملهم
اإلاسح

اإلادازس اإلاستقلة
 856ولي أمس
 434قطسي
 422غير قطسي

اإلادازس ألاخسى
ً 695
طالبا وطالبة
 56قطسي
 639غير قطسي
 1462ولي أمس
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اإلادازس ألاخسى
 606ولي أمس
 40قطسي
 566غير قطسي

ً 495
معلما ومعلمة
اإلادازس اإلاستقلة
ً 373
معلما ومعلمة
 54قطسي
 319غير قطسي

إجمالي عدد اإلاعلمين
الرًً شملهم اإلاسح

اإلادازس ألاخسى
ً 122
معلما ومعلمة
 0قطسي
 122غير قطسي
ً 234
إدازٍا

إجمالي عدد ؤلادازٍين
الرًً شملهم اإلاسح

2

اإلادازس اإلاستقلة
ً 153
إدازٍا
 95قطسي
 58غير قطسي

اإلادازس ألاخسى
ً 81
إدازٍا
 1قطسي
 80غير قطسي

ٌهسع هرا الخٓسٍس إلادت نامت نً هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس َُ 2015ما ًخظ اإلاسأَ اإلادزطُت،
ٖما ٌهٓد مٓازهاث بحن َئاث الؿلبت ،واإلاهلمحن وؤلادزاًحن في اإلادزطت .وجمثل اإلادازض التي شملتها
ً
ً
ً
حامها ألهىام اإلادازض السةِظُت في دولت ْؿس (نلى طبُل اإلاثا،ٛ
نسغُا
مٓؿها
الدزاطت اإلاسخُت
اإلادازض اإلاظخٓلت ،واإلادازض الخاضت ،واإلادازض الدولُت ومدازض الجالُاث) ،واإلادازض اإلاخخلؿت ويحر
اإلاخخلؿت .وباإلغاَت ئلى ذلًٓ ،ٚازن هرا الخٓسٍس هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015بيخاةج ؤلاضداز
الظابٔ مً اإلاشسوم (دزاطت الخهلُم في دولت ْؿس  )32012بهدٍ زضد أًت مظخجداث خطلذ مىر
ً
ونمال برلً ،ٚداو ٛالخٓسٍس حظلُـ الػىء نلى الٓػاًا الهامت ً
بىاء نلى
ئحساء الدزاطت نام .42012
وحهاث هكس الؿلبت ،واإلاهلمحن ،وؤلادازٍحن .وطىٍ حظاند الىخاةج الىازدة في هرا الخٓسٍس في زطم
ً
ضىزة خُُٓٓت للىغو الساهً للمسأَ الخهلُمُت اإلاخىَسة في اإلادازض ؤلاندادًت والثاهىٍتَ ،ػال نً
جددًد الجىاهب التي جخؿلب الخدظحن والخؿىٍس َُما ًخظ هره اإلاسأَ.
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وٍخجلى الًسع مً الىخاةج اإلارٗىزة في هرا الخٓسٍس مً خال ٛالترٖحز نلى أزبهت مسأَ ذاث ضلت
مباشسة بطىو الظُاطاث واجخاذ الٓساز ،وهي:





مخخبراث الهلىم
اإلا٘خبت
اإلاسأَ السٍاغُت
اإلآاضِ اإلادزطُت وخدماث الخًرًت

هسخب باطخُظازاج٘م وحهلُٓاج٘م التي ًم٘ى٘م ئزطالها ئلى نىىان البرًد الخاليsesri@qu.edu.qa :
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اإلاقدمة
ً
اهؿالْا مً السيبت في جدظحن حىدة الخهلُم والسقي به لبلىى مظخىي اإلاهاًحر الدولُت ،طل٘ذ الُٓادة
ً
ً
مظاز حسٍئا لخؿىٍس الىكام الخهلُمي بالدولت ،وبادزث بخؿبُٔ ندد مً ؤلاضالخاث
الٓؿسٍت الخُ٘مت
في ْؿام الخهلُم .وْد أدث ؤلاضالخاث الخهلُمُت ئلى ُْصاث ضخمت في ْؿام الخهلُم بدولت ْؿس،
ومً بحن جل ٚاإلابادزاث الهامت في هرا الظُاّ ئؾالّ اإلادازض اإلاظخٓلت في نام ٖ 2002مداولت
لخؿبُٔ هكام الالمسٖصٍت في الخهلُم ،وهي مدزاض خٙىمُت جمىلها الدولت وبالخالي نليها الالتزام باإلاهاًحر
والظُاطاث والىكم التي جُسغها الخٙىمت .وبالسيم مً ٗىنها ممىلت مً ؾسٍ الدولت ،ئال أن ٗل
مدزطت وبمىحب هره اإلابادزة جداز بىاطؿت مجلع ئدازة مظخٓل خاص بها .وجدبنى الهدًد مً
اإلادازض اإلاظخٓلت آلان اإلاهاًحر والُٓم الدولُت وجٓدم البرامج التي جسٖص نلى اإلاخهلم ٖما جمخل ٚمهلمحن
مإهلحن ومسأَ مخؿىزة حدا.
ً
ونالوة نلى اإلادازض اإلاظخٓلت ،جلهب اإلادازض الخاضت ً
دوزا مهما في جىَحر الخدماث الخهلُمُت في دولت
ْؿس .وٍرٖس أن الخدَٓاث الهاةلت مً الهمالت الىاَدة اطخدنذ َخذ مدازض حدًدة مخهددةٖ ،ما
أطُس الىحىد ال٘ثُِ لألحاهب في البالد نً الخاحت ئلى وغو مىاهج ومٓسزاث مخخلُت .وطىٍ
حظخمس الخاحت بشٙل متزاًد للمدازض واإلاسأَ الخهلُمُت الخاضت في دولت ْؿس ،وٍسحو ذل ٚفي
ألاطاض ئلى الؿلب اإلاتزاًد مً ؾسٍ الظٙان الىاَدًً الرًً ًصٍد نددهم بىجحرة طسَهت وما هخج نً
ذل ٚمً جُػُل للمىاهج الدولُت.
و ً
هكسا ألن أخد أهداٍ نملُت الخهلُم هى جم٘حن الؿلبت مً الخهلم والىجاحَ ،الخهلُم ال ًددر في
َساى بل ًخم في بِئت مىكمت لدظهُل وئدازة نملُت الخهلم .ولرلَ ٚمً البدًهي أن ًٙىن لجىدة
جأزحرا ً
اإلاسأَ اإلادزطُت ً
ٖبحرا نلى الخهلُم الري ًخلٓاه الؿلبت بما ْد ًٙىن له مً جأزحر نمُٔ نلى
هخاةج الخهلمَ .ىحىد أو ندم وحىد مسأَ مدزطُت زَُهت اإلاظخىي وبيُت جدخُت نالُت الجىدة في
اإلادزطت ًمً٘ أن ًددد شٙل أداء الؿلبت وخبراث الخهلمَ ،بدون اإلاسأَ واإلاىازد الخهلُمُت اإلاىاطبت
ْد وشهد نساُْل ٖبحرة أمام مىكىمت الخدزَع والخهلم.
ً
ومً اإلاهلىم أن ٖال مً الؿلبت واإلاهلمحن ًخأزسون بالبِئت اإلاادًت اإلادُؿت بهمَ .5دتى ًخدٓٔ الىجاح
واإلاخهت في الخهلُم والخهلم ،البد مً جىاَس البِئت الىكُُت والصخُت اإلاالةمت باإلادزطت .هرا وجإٖد
ألابدار أن مً بحن الهىامل الهامت التي ًجب مساناتها في اإلاسأَ اإلادزطُت نمس هره اإلاسأَ وْدزتها
الاطدُهابُت وحجمها وما ئلى ذل .6ٚوفي دولت ْؿس ،وغهذ وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي اإلابادب
الخىحيهُت التي جىظ نلى أن ٗاَت البرامج وألاوشؿت والخدماث الخهلُمُت التي جٓدمها مسأَ اإلادازض
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اإلاظخٓلت واإلادازض ألاخسي ًجب أن جل ي اإلاخؿلباث والشسوؽ اإلادددة وذل ٚمً خال ٛجىَحر بِئت
مادًت هكُُت وآمىت ومخاخت للجمُو.7
بهد مسح دزاطت الخهلُم في دولت ْؿس الري أحسي نام  ،2012طُٙىن الًسع مً دزاطت الخهلُم في
دولت ْؿس  2015جىغُذ آخس اإلاظخجداث التي خدزذ مىر نام َ .2012هىد ئنداد دزاطت الخهلُم في
8
دولت ْؿس نام ٗ 2012اهذ اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت واطتراجُجُت الخهلُم والخدزٍب 2016-2011
أمسا ً
ملخا وغ ً
في مساخل الخىُُر اإلاب٘سة مما ًجهل ئنداد دزاطت الخهلُم في دولت ْؿس ً 2015
سوزٍا في
هرا الىْذ إلاساحهت وجُُٓم حىاهب الخهلُم اإلاخخلُت.
ً
ملخطا بالىخاةج السةِظُت اإلاظخخلطت مً البُاهاث التي جم حمهها بىاء نلى مظىح
وٍٓدم هرا الخٓسٍس
الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن نلى الىدى الخالي:
أ) مسح الؿلبت في الطِ الدزاس ي الثامً ،والخاطو ،والخادي نشس والثاوي نشس.
ب) مسح اإلاهلمحن
ث) مسح ؤلادازٍحن
وٍػم هرا الخٓسٍس بُاهاث اطخبُان اإلاسح الخاص بالدزاطت التي أحسٍذ في أٖخىبس – هىَمبر 2015
بمشازٖت ندد ٖبحر مً الهُىاث طىاء مً الٓؿسٍحن أو يحر الٓؿسٍحن.
هيكل التقسٍس
ًخٙىن الخٓسٍس مما ًلي:
أ) الجصء ألاوً ٛىاْش الىخاةج اإلاسجبؿت بمخخبراث الهلىم
ب) الجصء الثاوي ًسٖص نلى الىخاةج الخاضت باإلا٘خباث
ث) الجصء الثالث ًٓدم إلادت نامت نً هخاةج اإلاسأَ السٍاغُت
ر) الجصء السابو ًلخظ الىخاةج الخاضت باإلآاضِ اإلادزطُت وخدماث الخًرًت
ً
ً
مظاندا
ومً اإلاإمل أن جٙىن دزاطت آلازاء والخطىزاث واإلاىاِْ مً مخخلِ الجهاث اإلاهىُت نامال
في وغو الخؿـ اإلاظخٓبلُت للخهلُم في دولت ْؿس .ولرل ،ٚجم ً
أًػا جػمحن الخىضُاث التي مً شأنها
جىىٍس الظُاطاث بهد مىاْشت الٓػاًا ذاث الطلت.
13

اإلاسافق اإلادزسية
ً
مىر ئؾالّ مبادزة "حهلُم إلاسخلت حدًدة" في نام  ،2002اطدثمسث دولت ْؿس أمىالا ؾاةلت لخؿىٍس
اإلاىكىمت الخهلُمُت في مخخلِ اإلاساخل الخهلُمُت مً اإلاسخلت الابخداةُت ئلى اإلاسخلت الثاهىٍت .وفي نام
 2015بلٌ ندد اإلادازض في ٗاَت اإلاساخل الخهلُمُت في البالد  500مدزطت ،9خُث ُطئل الؿلبت
واإلاهلمىن وؤلادازٍىن نً جطىزاتهم للمسأَ الخهلُمُت بما في ذل ٚمخخبراث الهلىم ،واإلا٘خباث،
واإلاسأَ السٍاغُت ،باإلغاَت ئلى اإلآاضِ اإلادزطُت.
ُ
ً
وخسضا نلى الىضى ٛلُهم صخُذ لخطىزاث الؿلبت نً اإلاسأَ اإلادزطُت ؾلب مً اإلاشازٖحن جُُٓم
مدي حىدة هره اإلاسأَ ودزحت ُٖاًتها.
وبشك ككٙل نك ككامّ ،بُيك ككذ الىخك ككاةج أن الُئ ككاث الك ككثالر اإلاهىُك ككت (الؿلبك ككت ،واإلاهلمك ككحن وؤلادازٍك ككحن) ْك ككد أنؿك ككذ
ً
جُُٓماث أٖثر ئًجابُت للمسأَ اإلادزطُت في اإلادازض اإلاظخٓلت مٓازهت باإلاسأَ في اإلادازض ألاخسي .خُث
ً
هجككد أن  %70جٓسٍبككا مككً اإلاشككازٖحن مككً اإلاككدازض اإلاظككخٓلت مىدككىا مساَككٔ اإلادزطككت جُٓككُم "ممخككاشة" فككي
خحن أن الخٓدًساث اهخُػذ ئلى وظبت خىالي  % 60في اإلادازض ألاخسي.
وبالىكس ئلى اإلاسأَ خظب هىنها ،جىضح الىخاةج أن الخُُٓم الخاص بجىدة الؿهام في اإلآاضِ
اإلادزطُت لٙل مً اإلاهلمحن وؤلادازٍحن ْد ازجُو بىدى  %11و %13نلى الخىالي مىر نام  .2012وفي
اإلاخىطـ خطدث اإلا٘خباث جٓدًس "ممخاشة" مً  %57مً اإلاجمىناث الثالر اإلاهىُت ،وجليها اإلاسأَ
ً
السٍاغُت بيظبت  %54زم مخخبراث الهلىم بيظبت  %51وأخحرا اإلآاضِ اإلادزطُت وخدماث الخًرًت
وبىاء نلى ذلَ ،ٚمً اإلاىطِ أن هٓى ٛأن هىإ جؿىزاث ئًجابُت ً
بيظبت ً .%23
حدا ْد خدزذ في
الظىىاث الٓلُلت اإلااغُت ولً٘ ال جصا ٛهىإ َسضت ٖبحرة لخدظحن ٗل هىم مً هره اإلاسأَ.
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الشكل  :1وسبة الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين في اإلادازس اإلاستقلة الرًً أعطوا ثقييم
"ممتاشة" للمسافق اإلادزسية ألازبعة في 2015
الطلبت

المعلميه

اإلدارييه

73%

71%
63% 60%

62%

47%
40%

36%
26%

37%

30%

13%

مختبزاث العلوم

المزافق الزياضيت

المقاصف المذرسيت
وخذماث التغذيت

المكتبت

وبالسحىم ئلى دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام  ،2012هجد أن هىإ جىأَ ٖبحر بحن اإلاهلمحن وؤلادازٍحن في
اإلادازض اإلاظخٓلت َُما ًخظ جطيُِ اإلاسأَ اإلادزطُت ،خُث أنؿذ ٗلخا اإلاجمىنخان جطيُِ
"ممخاشة" للمسأَ بيظب مخمازلت .أما في دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام َٓ ،2015د جالش ى هرا الخىأَ
خُث ٗان هىإ جُاوث ٖبحر بحن ؤلادازٍحن واإلاهلمحن في جطيُُهم إلاخخبراث الهلىم بخطيُِ "ممخاشة"
(بيظبت  %71و %47نلى الخىالي) .وْد ًسحو الظبب في ذل ٚئلى اخخٙإ مدزس ي الهلىم اإلاباشس
باإلاخخبراث (اهكس شٙل  .)1ونلى الىُٓؼ مً ذلٗ ،ٚان ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت أْل َئت أنؿذ
جطيُِ "ممخاشة" للمسأَ اإلادزطُت بيظبت نامت جٓترب مً  %40أو أْل.
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جدول  :2وسبة الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين الرًً أعطوا ثقييم "ممتاشة" للمسافق
اإلادزسية ألازبعة في ( 2015اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس ألاخسى)
العىاصس

اإلادازس اإلاستقلة
%

اإلادازس ألاخسى
%

اإلاسافق السٍاضية:
ؤلادازٍىن

60

48

اإلاهلمىن

63

28

الؿلبت

40

29

اإلاكتبة:
ؤلادازٍىن

73

47

اإلاهلمىن
الؿلبت

62

35

37

24

مختبرات العلوم:
ؤلادازٍىن

71

55

اإلاهلمىن

47

24

الؿلبت

36

24

طعام اإلاقاصف:
ؤلادازٍىن

26

32

اإلاهلمىن

30

13

الؿلبت

13

12
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مختبرات العلوم
ً
ئدزاٗا ألهمُت البدث الهلمي وبىاء الٓدزاث ٖمدُصاث أطاطُت للخىمُت وجٓدم ألامم ،اطدثمسث دولت
ً
ْؿس أمىالا ؾاةلت في حهصٍص الهلم ٖأداة غسوزٍت لسَو اإلاظخىي اإلاهِص ي والنهىع باالْخطاد والازجٓاء
باإلاجخمو .ومما ال شَُ ٚه أن مظاعي دولت ْؿس لالهخٓا ٛئلى الاْخطاد الٓاةم نلى اإلاهسَت جخؿلب
الاهخمام بالهلم ً
بدءا مً مساخل الخهلُم ألاولى وجىَحر اإلاسأَ نالُت الجىدة التي طخٓىم بدوزها في
جم٘حن وحهصٍص هرا الاهخمام .وْد جم ئؾالّ الهدًد مً اإلابادزاث ال ّ
طُما في اإلاساخل الابخداةُت
وؤلاندادًت والثاهىٍتٖ ،ما أضبذ حصجُو اإلاهً اإلاخخططت في مجاالث الهلىم ،والخ٘ىىلىحُا،
والهىدطت والسٍاغُاث مً ألاهداٍ السةِظُت الطتراجُجُت ْؿام الخهلُم والخدزٍب.
وفي هرا الطدد ،شملذ أهداٍ زؤٍت ْؿس الىؾىُت  2030حهصٍص البدث الهلمي مً خال ٛشٍادة وظبت
خسٍجي السٍاغُاث والهلىم (اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت لدولت ْؿس ،ص .)143 .وفي الىْذ هُظه
ْد جٙىن اإلاهسَت التي ً٘دظبها الؿلبت في الُطى ٛيحر َهالت ما لم جخم ممازطتها وجؿبُٓها نبر مىهج
نلمي واضح وَها ،ٛولرل ٚجبرش ُْمت مخخبراث الهلىم ٖهىطس حىهسيَ .بدون مخخبراث مجهصة ذاث
حىدة نالُت ،لً ٌظخؿُو الؿلبت أن ً٘دظبىا الخبراث الهلمُت الالشمت والتي جدُصهم نلى ؤلاهخساؽ
في مجا ٛالاْخطاد اإلاهسفي ٖمجا ٛجخطظ ومهىت مظخٓبلُت .وباخخطاز ،البد أن جمخل ٚاإلادازض
مهداث ومخخبراث نلمُت ذاث حىدة نالُت.
ً
واهؿالْا مً ذلْ ،ٚامذ دولت ْؿس باوشاء الهدًد مً اإلاساٖص التي ججرب الؿلبت ئلى مجاالث الهلىم
ً
ومإخسا ،أطُس الخهاون اإلاشترٕ بحن الىادي الهلمي الٓؿسي ووشازة
مثل الىادي الهلمي الٓؿسي.
الخهلُم والخهلُم الهالي وشسٖت "ابخٙاز للخلى ٛالسْمُت" وشسٖت "بىٍىٌ" نً َهالُاث مظابٓت "ضاوو"
في مجا ٛالطىو والابخٙاز ،والتي حظتهدٍ الؿلبت الٓؿسٍحن الرًً جتراوح أنمازهم بحن  15و 17طىت
إلزساء حهلُم الهلىم والخ٘ىىلىحُا والهىدطت والسٍاغُاث .وْد اهؿلٓذ اإلاىاَظت بمشازٖت أزبو
ً ً
انا ْابال للخؿبُٔ.10
مدازض بسضُد  14اختر
في دزاطت الخهلُم في ْؿس ُ ،2015طئل الؿلبت ومهلمى مادة الهلىم وؤلادازٍىن نً مدي ُٖاًت
وحىدة مخخبراث الهلىم في اإلادازض اإلاظخٓلت .وبطُت نامت ،حاء ؤلادازٍىن في ضدازة الُئاث ألاٖثر
ً
مُال لخُُٓم مخخبراث الهلىم في اإلادازض اإلاظخٓلت بأنها "ممخاشة" جليهم َئت اإلاهلمىن زم َئت الؿلبت
نلى الخىالي .والبد هىا مً ؤلاشازة ئلى أن دزاطت الخهلُم في ْؿس ٖ 2015شُذ نً وحىد َجىة ٖبحرة
بحن الُئاث الثالر اإلاهىُت .خُث بلًذ وظبت ؤلادازٍحن الرًً ّ
ُْمىا حىدة اإلاخخبراث بأنها ممخاشة %71
ً
اطخخداما للمخخبراث.
بِىما لم جبلٌ طىي  %42و %36نىد اإلاهلمحن والؿلبت نلى الخىالي وهم ألاٖثر
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وْد أشازث هخاةج دزاطت  2015ئلى ندم وحىد َسوّ بحن الُئاث الثالر في مجا ٛجُُٓم مخخبراث
الهلىم ً
بىاء نلى هىم الجيع أو الجيظُت (شٙل .)2

الشكل  :2ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين إلاختبرات العلوم في اإلادازس اإلاستقلة في
2015
الطلبت

معلمو العلوم

اإلدارييه

97%
86%
74%

71%

42%
36%

عذد المختبزاث كافي

جودة المختبزاث ممتاسة
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جدول  :3ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين إلاختبرات العلوم في ( 2015اإلادازس
اإلاستقلة واإلاداس ألاخسى)
اإلادازس اإلاستقلة
%

العىاصس

اإلادازس ألاخسى
%

عدد اإلاختبرات "كافي"
ؤلادازٍىن

97

70

مهلمى الهلىم

86

71

الؿلبت

74

62

جودة اإلاختبرات "ممتاشة"
ؤلادازٍىن
11

مهلمى الهلىم
الؿلبت

71

55

42

30

36
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وَُما ًخظ جطىزاث ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت خُا" ٛمسأَ الهلىم"ٗ ،اهذ هىإ بهؼ الخًحراث
ؤلاًجابُت التي ؾسأث خال ٛدزاطت الخهلُم في ْؿس ٖ ،2015ما ًبحن الشٙل  .3وباليظبت للمساخل
ؤلاندادًت والثاهىٍت ،جكهس جُُٓماث مخخبراث الهلىم لهام  2015أن خىالي  %40أو أْل مً الؿلبت في
ٗلخا اإلاسخلخحن ّ
ًُٓمىن مخخبراث الهلىم نلى أنها "ممخاشة" .وْد بلًذ وظبت الؿلبت الرًً ًسون أن
مخخبراث الهلىم "ممخاشة" خىالي زلث الؿلبت ( )%32في اإلادازض الثاهىٍت اإلاظخٓلت ،مٓازهت مو %24
مً ؾلبت اإلاسخلت الثاهىٍت في اإلادازض ألاخسي.
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الشكل  :3وسبة طلبة اإلادازس اإلاستقلة الرًً أعطوا ثقييم "ممتاشة" إلاختبرات العلوم
اإلادزسية في عام 2015

40%

32%

الثاوويت

االعذاديت

36%

جميع طالب المذارس المستقلت

ونىد طإا ٛالؿلبت نً آزائهم في نبازة "أجؿلو ئلى خطظ الهلىم" ،أقهسث الىخاةج أن  %58مً
ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت الرًً ّ
ًُٓمىن مخخبراث الهلىم بأنها "ممخاشة" ًىآَىن بشدة نلى هره
الهبازة ،بصٍادة ذاث داللت ئخطاةُت نً نام  2012بيظبت  %9هرا باإلآازهت مو وظبت  %8مً الؿلبت
ً
الرًً ّ
ًُٓمىن مخخبراث الهلىم بأنها "ممخاشة" وٍسَػىن بشدة هره الهبازة .وَػال نً ذل ،ٚوَُما
ًخظ نبازة "الهلىم طىٍ جٙىن مُُدة لي في مظخٓبلي" ،أقهسث الىخاةج أن  %66مً ؾلبت اإلادازض
اإلاظخٓلت الرًً ّ
ًُٓمىن مخخبراث الهلىم بأنها "ممخاشة" في نام ً 2015ىآَىن بشدة نلى هره
الهبازة .وبرل ،ٚجٙىن هىإ شٍادة ذاث داللت ئخطاةُت نً نام  2012جبلٌ  %4مً وظبت الؿلبت
الرًً ًسَػىن بشدة هره الهبازة ،في خحن لم جً٘ هىإ أًت َسوّ ذاث داللت ئخطاةُت في جُُٓم
اإلاشازٖحن ً
بىاء نلى هىم الجيع والجيظُت (زاحو الشٙل .)4
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الشكل  :4آزاء طلبة اإلادازس اإلاستقلة الرًً أعطوا ثقييم "ممتاش" إلاختبرات العلوم
اإلادزسية في عام 2015

66%
58%

8%

7%

يزفضون بشذة عبارة يوافقون بشذة علي عبارة يزفضون بشذة عبارة يوافقون بشذة علي عبارة
أتطلع لحصص العلوم
أتطلع لحصص العلوم
العلوم ستكون مفيذة
العلوم ستكون مفيذة

نىد طإا ٛمهلمي الهلىم والؿلبت نً مدي اطخخدامهم إلاخخبراث الهلىمٖ ،شُذ الىخاةج نً وحىد
َجىة بحن ئَاداث مهلمي مىاد الهلىم والؿلبت بُازّ ًبلٌ  %22في اإلادازض اإلاظخٓلت و %43في
اإلادازض ألاخسي .وْد ٌهىد الظبب ئلى أن مهلمي الهلىم لديهم أٖثر مً خطت في ألاطبىم في
اإلاخخبراث ،خُث أقهسث الىخاةج أن وظبت مهلمي الهلىم في اإلادازض اإلاظخٓلت الرًً ٌظخخدمىن
ً
أطبىنُا جبلٌ  %52في  .2015أما في اإلادازض ألاخسيَٓ ،د ٗاهذ
مخخبراث الهلىم مسجحن أو أٖثر
الُجىة بحن ئَاداث الؿلبت واإلاهلمحن أٖبر ،خُث أَاد  %70مً مهلمي الهلىم أنهم ًٓػىن خطخحن
ً
ً
أطبىنُا أو أٖثر ٗادث
أطبىنُا في اإلاخخبر .وباليظبت للؿلبت الرًً ٌظخخدمىن اإلاخخبر مسجحن
أو أٖثر
اليظبت أن جٙىن مخؿابٓت في ٖال الىىنحن مً اإلادازض ( %30أو أْل) (زاحو الشٙل  5والجدو.)4 ٛ

الشكل  :5وسبة طلبة اإلادازس اإلاستقلة الرًً ٌستخدمون مختبرات العلوم مسثين أو
ً
أسبوعيا ،وفق إفادات معلمي العلوم والطلبة (عام )2015
أكثر
52%
30%

معلموالعلوم

الطلبت
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وٍإٖد مهلمى الهلىم نلى أهمُت اإلاخخبراث الهلمُت بانخبازها وطُلت حهلُمُت ال ينى ننها في مادة
الهلىم .وٍىؿىي الخهلُم والخهلم ّ
الُها ٛإلاادة الهلىم نلى اٖدظاب الخبرة الهملُت اإلاباشسة الٓاةمت
نلى الخجسبت واإلاالخكت والخهامل مو ألاحظام واإلاىاد الخُُٓٓت .وإلدزإ اإلاُاهُم الهلمُت وَهمها ً
َهما
ً
حُدا ،نلى اإلاسء أن ًىكس ئلى أبهد مً هؿاّ ال٘خب والخدزَع الخٓلُدي .وبشٙل نامً ،خجلى الدوز
السةِس ي للخهلُم اإلاظدىد نلى اإلاخخبراث في الخدزٍب نلى اإلاالخكت وجىَحر اإلاهلىماث اإلاُطلت نً
اإلاىغىم وئزازة اهخمام الؿلبت بما ًخهلمىهه .وبالخاليَ ،ان الًاًت مً اطخخدام مخخبراث الهلىم في
الخطظ اإلادزطُت جخػمً جىمُت اإلاهازاث بما في ذل ٚمهازاث الخدسي والخدُٖٓٔ .ما أن اإلاخخبراث
حظاند الؿلبت نلى ئدزإ اإلاُاهُم وجؿىٍس الٓدزاث اإلاهسَُت اإلاخهلٓت بالخُ٘حر الىٓدي وخل اإلاش٘الث
والخؿبُٔ والخدلُل والاهخاج.
حشحر هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015ئلى أن  %90مً مدزاء اإلادازض اإلاظخٓلت و %87مً مدزاء
ً
خطُطا لدصجُو الؿلبت نلى
اإلادازض ألاخسي أٖدوا نلى أن مدازطهم بها بسامج أو أوشؿت مطممت
الاهخمام بالهلىم والخُ٘حر بمهً في مجاالث الاْخطاد اإلاهسفي.

ً
أسبوعيا وفق
جدول  :4وسبة الطلبة الرًً ٌستخدمون مختبرات العلوم مسثين أو أكثر
إفادات معلمي العلوم و الطلبة لعام ( 2015اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس ألاخسى)
اإلادازس اإلاستقلة
%
52

اإلادازس ألاخسى
%
70

الؿلبت

30

27

(مهد ٛالخباًً بحن اإلاهلمحن والؿلبت)
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43

العىاصس
مهلمى الهلىم
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اإلاكتبات
َ
مو جطاند الابخٙازاث اإلاخؿىزة في مجاالث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخدًثت التي جمحز بها الٓسن الخادي
والهشسون ،أنُد زطم دوز اإلا٘خباث اإلادزطُت بشٙل ٖبحرَ .م٘خبت اإلادزطت حهد أخد أهم اإلاىازد
الخهلُمُت ألاطاطُت و ً
حصء ال ًخجصأ مً اإلاىكىمت الخهلُمُت ونملُت الخهلمَ .هي جدنم حهىد الخهلُم
مً خال ٛجىَحر اإلاىازد الخهلُمُت واإلاهلىماث وخدماث ؤلانازة ،وبرل ٚجٙىن ُم ً
ً
أطاطُا للخهلم.
دُصا
وفي هرا الطدد ،جدنم ألابدار السأي الٓاةل بأن اإلا٘خباث اإلادزطُت ْد ًٙىن لها جأزحر ئًجابي نلى
الخدطُل الدزاس ي ،وال طُما في اإلاسخلخحن الابخداةُت وبداًت الثاهىٍت .12وْد شهدث دولت ْؿس ،مثل
ً
ال٘ثحر مً دو ٛاإلاىؿٓتً ،
مخىامُا بالعجص ال٘بحر في وظبت الخدطُل الدزاس ي بحن ؾلبت اإلاساخل
ونُا
الخهلُمُت اإلاخخلُت في البالد .وفي نام  ،2014أشاز جٓسٍس الخهلُم الظىىي في مدازض ْؿس الري
أضدزه اإلاجلع ألانلى للخهلُم للهام الدزاس ي  2013-2012ئلى أن مخىطـ ندد ال٘خب لٙل ؾالب في
م٘خباث اإلادازض اإلاظخٓلت ْد بلٌ ً 17.4
ٖخابا َٓـ .13
وفي دزاطت الخهلُم في ْؿس ُ ،2015طئل الؿلبت واإلاهلمىن وؤلادازٍىن نً جىاَس اإلا٘خباث في مدازطهم
ونً مدي اطخخدامها وحىدتها .وَهسع هرا الجصء مً الخٓسٍس إلادت نامت نً آزاء وجطىزاث
اإلاشازٖحن بخطىص اإلا٘خباث اإلادزطُت ،خُث ًىطب جسٖحزها هىا نلى ُُُٖت ُْام ٗل َئت مً الُئاث
الثالر بخُُٓم حىدة اإلا٘خبت اإلادزطُت ومدي اطخخدامهم لخدماتها.
ُ
في دزاطت الخهلُم في ْؿس  ،2015نىدما ؾلب مً اإلاظخجُبحن جُُٓم حىدة اإلا٘خبت اإلادزطُت ،وضِ
 %73مً ؤلادازٍحن و %62مً اإلاهلمحن في اإلادازض اإلاظخٓلت م٘خبت اإلادزطت بأنها "ممخاشة" وهي وظبت
جٓترب مً غهِ وظبت الؿلبت في اإلادازض اإلاظخٓلت (أي )%37الرًً أنؿىا هُع هرا الخُُٓم (زاحو
ً
الشٙل ٖ .)6ما هسي أن ؤلادازٍحن في اإلادازض اإلاظخٓلت أٖثر مُال لخُُٓم م٘خبت مدزطتهم نلى أنها
"ممخاشة" ( ،)%73مٓازهت باإلدازٍحن في اإلادازض الدولُت ( .)%50وباإلاثل ،أَاد مهلمى وؾلبت اإلادازض
اإلاظخٓلت بأن اإلا٘خبت اإلادزطُت "ممخاشة" بيظبت أنلى مً هكسائهم في اإلادازض الدولُت (بيظبت %62
و %37نلى الخىالي في اإلادازض اإلاظخٓلت ،وبيظبت  %43و %23نلى الخىالي في اإلادازض الدولُت)ٖ ،ما
هى مبحن في الشٙل .6
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الشكل  :6ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين لجودة مكتبة اإلادزسة بأنها "ممتاشة" في
( 2015اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس الدولية)
اإلدارييه

الطلبت

المعلمون

73%
62%
50%

43%
37%

23%

المذارس الذوليت

المذارس المستقلت

وباإلغاَت لرل ،ٚحشحر الىخاةج ئلى أن اإلاهلمحن أٖثر ً
جسددا نلى م٘خبت اإلادزطت مً الؿلبت خُث أَاد
خىالي  %86مً مهلمي اإلادازض اإلاظخٓلت بأن الؿلبت ًصوزون م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة في ألاطبىم
نلى ألاْل (بصٍادة ٖبحرة جبلٌ  %15نً نام  ،)2012باإلآازهت مو  %34مً ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت في
دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام  .2015وْد قهس همـ ئخطاتي ممازل بحن اإلادازض الدولُت خُث أَاد
 %83مً اإلاهلمحن أن الؿلبت ًصوزون م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم ،مٓازهت مو
 %48مً الؿالب (اهكس الشٙل .)7
ومً الىاضح أن هىإ َجىة بحن الاهؿبام الهام لدي اإلاهلمحن والؿلبت بشأن اطخخدام الؿلبت
للم٘خبت وبحن اطخخدام الؿلبت الُهلي للم٘خبت .والبدث في ألاطباب وزاء ندم حاذبُت اإلا٘خباث ٌهخبر
مىغىنا ٌظخدٔ الدزاطت ول٘ىه خازج هؿاّ هرا الخٓسٍس.
إلاشازٖت في دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015أن الؿالب الرٗىز
ومً اإلاثحر لالهخمام في اإلادازض اإلاظخٓلت ا ِ
ً
نلى وحه الخطىص أٖثر مُال الطخخدام اإلا٘خبت مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم ( ،)%16مٓازهت
بالؿالباث ( .)%12وباإلغاَت ئلى ذلٗ ،ٚان الؿلبت الرًً أَادوا بأنهم ًمازطىن الٓساءة خازج
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اإلادزطت ٌظخخدمىن م٘خبت اإلادزطت مسة واخدة نلى ألاْل في ألاطبىم ( ،)%40مٓازهت بالؿلبت الرًً
ال ًمازطىن الٓساءة خازج اإلادزطت (.)%23

الشكل  :7وسبة الطلبة الرًً ٌستخدمون مكتبة اإلادزسة مسة واحدة على ألاقل في
ألاسبوع ،وفق إفادات الطلبة واإلاعلمين في عام ( 2015اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس
الدولية)
الطلبت

المعلمون

86%

83%

48%
34%

المذارس الذوليت

المذارس المستقلت
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اإلاسافق السٍاضية

14

ْدزا متز ً
ئن ً
اًدا مً ألابدار ْد ٖشُذ نً وحىد ضلت بحن اليشاؽ البدوي لألؾُا ٛواإلاساهٓحن
ومظخىي أداءهم الدزاس يَ ،ثالر دزاطاث نلى ألاْل أحسٍذ في الظىىاث الخمع اإلااغُت
ً
زسخذ هره الهالْت .خُث ٖشُذ دزاطت أحسٍذ نام  2013وشملذ أٖثر مً  800ؾُال مً
َىلىدا نً أن "هىإ نالْت بحن اليشاؽ البدوي وازجُام مخىطـ الدزحاث ٖما أن هىإ نالْت
بحن الظمىت واهخُاع مخىطـ الدزحاث في مسخلت اإلاساهٓت" (ٗاهخىما وآخسون ،2013 ،ص
ً
مإخسا في الهالْت بحن اللُاْت البدهُت وؤلاهجاش
 15)1918ونالوة نلى ذل ،ٚبدثذ دزاطت أحسٍذ
ألاٗادًمي لؿلبت اإلادازض ؤلاندادًت في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍُ٘ت ،خُث هىه الباخثىن في جلٚ
الدزاطت نً جصاًد ندد البدىر التي جسسخ للطلت بحن الٓدزاث البدهُت واإلاهسَُت بٓىلهم:
"باإلغاَت ئلى الدوز ال٘بحر الري جلهبه الخمازًٍ السٍاغُت في جدُٓٔ اإلاسوهت الُ٘سٍتَ ،الخمازًٍ
وألاوشؿت البدهُت مهمت ً
حدا للخؿىز اإلاهسفي وؤلادزاٗي وخالت اإلاصاج الهام والراٖسة والخهلم
والترٖحز" (باض وآخسون ،2013 ،ص .16)832
وْد ٖشُذ دزاطت أحسٍذ لخُُٓم أٖثر مً ً 800
ؾالبا أن ألاوالد الرًً ًىدزحىن غمً الُئت
التي جؿلٔ نليها الدزاطت اطم "خحز اللُاْت الطحي" في جمازًٍ اللُاْت البدهُت والخدمل الهػلي
ًخُىْىن نلى هكسائهم بمهد 2.5 ٛئلى  3أغهاٍ في احخُاش اخخبازاث السٍاغُاث أو الٓساءة .وَُما
ًخهلٔ بالُخُاث ،أقهسث الىخاةج أهه ًسجح أن ًىجخً في جلبُت أو ججاوش مهاًحر اخخباز الٓساءة
والسٍاغُاث بمهد 2 ٛئلى  4أغهاٍ شسٍؿت أن ًً٘ في َئت "خحز اللُاْت الطحي" ،وذل ٚما ْاد
اإلاإلُحن ئلى اطخيخاج أن "الخاحت لصٍادة اليشاؽ البدوي بحن ألاؾُا ٛواإلاساهٓحن ْد جٙىن خاطمت
لخُادي ألامساع الخالُت ولخدظحن ؤلاهجاش ألاٗادًمي"( .باض وآخسون ،2013 ،ص .)832
ً
وهكسا ألن دولت ْؿس بها واخد مً أنلى مهدالث ؤلاضابت بالظمىت في الهالم باإلغاَت ئلى ازجُام
مهدالث أمساع الٓلب والظ٘سي بها بظبب أهماؽ الخُاة وناداث ألاٗل يحر الصخُت
ً
خاطما
(اطتراجُجُت الصخت الىؾىُت لدولت ْؿس) َ 17ان اليشاؽ البدوي في اإلادازض ٌهد
ً
وحىهسٍا في هرا الخددي للصخت الهامت.
وفي هرا الجصء مً الدزاطت طىٍ ًىطب جسٖحزها في اإلآام ألاو ٛنلى جطىزاث الؿلبت واإلاهلمحن
وؤلادازٍحن وجُُٓمهم للمسأَ السٍاغُت في اإلادازض ٖما طيىاْش أهىام اإلاسأَ وألاوشؿت اإلاخاخت
ً
في اإلادازض بدولت ْؿس .وَػال نً ذل ،ٚطخٙىن هره هي اإلاسة الثاهُت التي ججمو َيها دزاطت
الخهلُم في ْؿس بُاهاث نً اإلاسأَ السٍاغُت في اإلادازض مما طِظمذ لىا بمٓازهت هخاةج نام
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 2015بيخاةج  2012ومهسَت مدي الخدظً الري ؾسأ خال ٛالظىىاث الثالر اإلااغُت َُما ًخهلٔ
باإلاسأَ السٍاغُت.
في جٓسٍس دزاطت الخهلُم في ْؿس  ،2012جم اطخخالص اطخيخاحاث خى ٛوحىد أو ندم وحىد
مسأَ زٍاغُت في اإلادازض ً
بىاء نلى زدود ؤلادازٍحن باإلادازض ،خُث أشاز حمُههم ئلى أن
مدازطهم بها بهؼ اإلاسأَ السٍاغُت (دزاطت الخهلُم في ْؿس  18.)2012وحشحر البُاهاث
اإلاظخخلطت مً ؤلادازٍحن في دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015ئلى أن حمُو اإلادازض مجهصة ببهؼ
اإلاسأَ السٍاغُت .ومو ذلَ ،ٚهىإ اخخالٍ ٖبحر بحن جطىزاث الؿلبت بخطىص وحىد أو ندم
وحىد هره اإلاسأَ السٍاغُت في اإلادازض ،مٓازهت باإلاظإولحن ؤلادازٍحن ،مما ٌشحر ئلى أن الهدًد
مً الؿلبت ْد ال ًٙىهىا نلى نلم بخىاَس هره اإلاسأَ في اإلادزطت ،هاهُ ٚنً اطخخدامهاَُ .ي
خحن أَاد حمُو ؤلادازٍحن في اإلادازض اإلاظخٓلت بخىَس مسأَ زٍاغُت في مدازطهم نام ،2015
هجد أن  %13مً الؿلبت في اإلادازض اإلاظخٓلت ًجهلىن وحىد أي مً اإلاسأَ السٍاغُت اإلاخاخت في
ً
جؿىزا ً
ٖبحرا ،مٓازهت بدزاطت الخهلُم في ْؿس  ،2012خُث ٗان
مدازطهم .ومو ذلً ،ٚمثل ذلٚ
ً
جٓسٍبا (ً )%24جهلىن وحىد اإلاسأَ السٍاغُت في مدزاطهم .وزمت
زبو ؾلبت اإلادازض اإلاظخٓلت
ُ
قاهسة ممازلت ججسي في اإلادازض الدولُت خُث أن خمع ندد الؿلبت ما شاً ٛجهل جىاَس اإلاسأَ
السٍاغُت مىر نام  .2012وهرا الخىاْؼ في ئحاباث ؤلادازٍحن والؿلبت زبما ٌه٘ع ندم دخىٛ
الؿلبت اإلاسأَ السٍاغُت واطخخدامها نلى هؿاّ اإلادازض هُظها .ولرلْ ٚد جٙىن اإلاسأَ مخاخت
ولً٘ اإلادازض ال حصجو نلى اطخخدامها أو ال جىكم اطخخدام الؿلبت لها.
وآلان طىٍ ًٓىم الخٓسٍس بخُُٓم آزاء الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن خُا ٛاإلاسأَ السٍاغُت ٖما
ًلي:
(أ) هل ًإمً الؿلبت واإلاهلمىن وؤلادازٍىن بأن اإلاسأَ السٍاغُت في اإلادازض ٗاَُت
(ب) هل ًسون أن هره اإلاسأَ حُدة أم ممخاشة.
بًؼ الىكس نً هىم اإلادزطتُ ،جكهس زدود اإلاشازٖحن ً
جباًىا ً
ٖبحرا خظب ٗل مجمىنت خُث جكهس
الىخاةج وحىد اخخالٍ ٖبحر في آزاء الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن بخطىص اإلاسأَ السٍاغُت ،طىاء
أٗاهذ اإلادزطت مظخٓلت أو دولُت أو يحر ذل ٚمً اإلادازض .لرلً ،ٚخم نسع هره الخطىزاث
وجؿىزها نلى مدي الظىىاث الثالر اإلااغُت في زالزت زطىم بُاهُت مىُطلت ً
وَٓا لهره الُئاث
الثالر مً اإلادازض.
َُي اإلادازض اإلاظخٓلت ،أقهسث الىخاةج أن الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن مخُٓىن نلى أن اإلاسأَ
اإلادزطُت ْد جدظيذ بشٙل نامٖ ،ما هى مبحن أدهاه في الشٙل  .8وفي نام ً ،2015سي  %71مً
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الؿلبت أن اإلاسأَ السٍاغُت اإلاخاخت في مدازطهم ٗاَُت وهى ما ًمثل شٍادة ٖبحرة مٓازهت بيظبت
 %65اإلاسجلت في نام  .2012وفي نام  ،2015حاء جُُٓم الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن في اإلادازض
اإلاظخٓلت للمسأَ السٍاغُت بأنها حُدة أو ممخاشة بىدى  %77للؿلبت  %95للمهلمحن و%96
ً
لإلدازٍحن .ونالوة نلى ذلٗ ،ٚان اإلاهلمىن وؤلادازٍىن أٖثر مُال لخُُٓم اإلاسأَ السٍاغُت في
مدازطهم نلى أنها ممخاشة ( %62و %61نلى الخىالي) ،مٓازهت بالؿلبت ( .)%40ومو ذلٗ ٚان
ً
الؿلبت أٖثر مُال لىضِ هره اإلاسأَ السٍاغُت بأنها "حُدة" ( ،)%37و"مٓبىلت" ( )%19مٓازهت
باإلاهلمحن وؤلادازٍحن.
وباخخطاز ،لدًىا في اإلادازض اإلاظخٓلت ما ًبدو أهه َجىة حلُت بحن الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن،
ً
ً
خُث ٗان الؿلبت أْل مُال لخُُٓم اإلاسأَ السٍاغُت في مدازطهم بأنها ٗاَُت وأْل مُال لخُُٓم
اإلاسأَ الخالُت بأنها ممخاشة .والؿسٍٓت الىخُدة لخُظحر هره الىدُجت هي وحىد زيبت ْىٍت بحن
ً
ونمىما هىإ اججاه أٖثر ئًجابُت إلامازطت السٍاغت
الؿلبت في وحىد هره اإلاسأَ واطخخدامها.
مما ٗان نلُه الخاً ٛ
طابٓا في اإلاجخمو اإلادزس ي.

الشكل  :8ثقييم الطلبة واإلاعلمون وؤلادازٍون للمسافق السٍاضية في اإلادازس اإلاستقلة،
(مقازهة بين عام  2012و )2015
المذارس المستقلت 2015

المذارس المستقلت 2012

عذد المزافق الزياضيت كافي
71%
65%

الطلبت

94%
90%

المعلمون

90%
86%

اإلداريون
جودة المزافق الزياضيت جيذة أو
ممتاسة
77%
76%

الطلبت

95%
90%

المعلمون

96%
89%

اإلداريون
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أما باليظبت للمدازض الدولُت ،أنسبذ الًالبُت الهكمى مً الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن نً
زغاهم نً مدي جىَس وحىدة اإلاسأَ السٍاغُت وئن ٗان بيظبت أْل مً هكسائهم في اإلادازض
اإلاظخٓلتَُ .ي نام ْ ،2015ا %62 ٛمً الؿلبت في اإلادازض الدولُت أن اإلاسأَ السٍاغُت ٗاَُت،
مٓازهت مو  %71في اإلادازض اإلاظخٓلت .وبمٓازهت اإلاهلمحن وؤلادازٍحن في اإلادازض الدولُت بىكسائهم
ً
في اإلادازض اإلاظخٓلت هجد أنهم أْل مُال بىدى  %20لخُُٓم هره اإلاسأَ بأنها ٗاَُت في مدزطتهم.
وبالبدث نً أًت جؿىزاث باإلاسأَ السٍاغُت ْد جٙىن خطلذ في اإلادازض الدولُت ،لم ج٘شِ
الىخاةج التي ّ
نبر ننها الؿلبت واإلاهلمىن وؤلادازٍىن َُما ًخظ جىاَس اإلاسأَ السٍاغُت وحىدتها
نً أًت حًُحراث ذاث نالْت في الُترة ما بحن  2012و .2015ومً هاخُت أخسي ،قهس ٖرلٚ
اخخالٍ بحن الُئاث الثالر في اإلادازض الدولُت وئن ٗاهذ بدزحت أْل مما ٗاهذ نلُه في اإلادازض
اإلاظخٓلت ،خُث أن أٖثر مً  %62مً الؿلبت أَادوا بأن ندد اإلاسأَ السٍاغُت في مدازطهم
ٗاَُت ،مٓازهت مو  %75و %67للمهلمحن وؤلادازٍحن ،نلى الخىالي.
ئغاَت ئلى ذل ،ٚأقهسث الىخاةج أن هىإ بهؼ الاخخالَاث في جُُٓم الؿلبت للمسأَ السٍاغُت
ً
في اإلادازض اإلاظخٓلت خظب مهُاز الجىدة والُ٘اًتَ ،الؿالب ( )%35أٖثر مُال مً الؿالباث
( )%23لخُُٓم اإلاسأَ السٍاغُت اإلاخاخت في مدزاطهم بأنها لِظذ ٗاَُت .ونلى الىُٓؼ مً جٓسٍس
ً
دزاطت الخهلُم في ْؿس  ،2012جكهس بُاهاث  2015أن الؿالباث في اإلادازض اإلاظخٓلت أٖثر مُال
لىضِ اإلاسأَ اإلادزطُت بأنها ممخاشة أو حُدة ( %43و %40نلى الخىالي) مٓازهت بىكسائهً مً
الرٗىز ( %38و %33نلى الخىالي).
ً
وأخحرا ،جكهس الىخاةج وحىد نالْت وزُٓت بحن اإلاظخىي الخهلُمي ألمهاث الؿلبت وجطىزاث الؿلبت
للمسأَ السٍاغُت في اإلادازضَٙ ،لما ازجُو اإلاظخىي الخهلُمي ألم الؿالب ٗلما جساحو مُل
الؿالب لخُُٓم اإلاسأَ السٍاغُت بأنها ٗاَُت أو ممخاشة .نلى طبُل اإلاثاً ،ٛسي ما بحن  %71ئلى
 %80مً الؿلبت في اإلادازض اإلاظخٓلت ممً ال جمخل ٚأمهاتهم دزحت البٙالىزٍىض أن اإلاسأَ
السٍاغُت في مدازطهم ٗاَُت .ولً٘ نىدما جٙىن ألامهاث خاضالث نلى دزحت البٙالىزٍىض
جىخُؼ الىدُجت ئلى  %67ونىدما جٙىن ألامهاث خاضالث نلى اإلااحظخحر أو الدٖخىزاه جىخُؼ
الىدُجت أٖثر لخطل .%51
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الشكل  :9ثقييم الطلبة واإلاعلمون وؤلادازٍون للمسافق السٍاضية في اإلادازس الدولية
(مقازهة بين  2012و)2015
المذارس الذوليت 2012

المذارس الذوليت 2015

عذد المزافق الزياضيت كافي
62%
62%

الطلبت

75%
76%

المعلمون

72%
67%

اإلداريون
جودة المزافق الزياضيت جيذة أو ممتاسة

66%
69%

الطلبت

85%
76%

المعلمون

87%
84%

اإلداريون

ً
وأخحرا ،بالىكس ئلى مدازض الجالُاث واإلادازض الهسبُت الخاضت ،جكهس الىخاةج مهدالث مخدهُت
للًاًت مً السغا ،مٓازهت باإلادازض اإلاظخٓلت والدولُتَُ .ي هره اإلادازضً ،سي أْل مً هطِ
الؿلبت ( )%48أن اإلاسأَ السٍاغُت ٗاَُت ونلى ما ًبدو أن اإلاهلمحن ٌهصشون هرا الاطدُاء خُث
ًسي  %31منهم هُع السأي .وباليظبت لجىدة اإلاسأَ الخالُتً ،تراحو ً
ٖثحرا مُل الؿلبت واإلاهلمحن
وؤلادازٍحن لخُُٓم اإلاسأَ السٍاغُت بأنها حُدة أو ممخاشة في مدازض الجالُاث واإلادازض الهسبُت
ُ
ً
اهخُاغا ً
ٖبحرا في جُُٓم اإلاهلمحن للمسأَ السٍاغُت في مدازض
الخاضت .وٖرل ٚجكهس الىخاةج
الجالُاث واإلادازض الهسبُت الخاضت مىر نام .2012
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الشكل  :10ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين للمسافق السٍاضية في مدازس الجاليات
واإلادازس العسبية الخاصة (مقازهة بين  2012و)2015
2015

2012

عذد المزافق الزياضيت كافي
48%
49%

الطلبت
31%

المعلمون

66%
47%

اإلداريون

63%

جودة المزافق الزياضيت جيذة أو ممتاسة
60%
61%

الطلبت
43%

المعلمون

69%
66%
69%

اإلداريون

وبالبدث في مدي جىاَس ألاوشؿت السٍاغُت في اإلادازض وهؿاْهاً ،بدو أن اإلادازض اإلاظخٓلت
جٓدم في اإلاخىطـ أزبهت أوشؿت زٍاغُت .ومو ذلٗ ،ٚان مً بحن اإلادازض التي جم اخخُازها
للمسح مدزطت ال جٓدم لؿلبتها أًت أوشؿت زٍاغُت نلى ؤلاؾالّ في خحن أن مدزطت أخسي جٓدم
ً
ونمىما ،خىالي زالزت أزبام اإلادازض ( )%78جٓدم مً أزبهت ئلى خمظت أوشؿت
طخت أوشؿت.
مخخلُت.
وحدًس بالرٖس أن دزاطت الخهلُم في ْؿس ْ 2012د انخمدث نلى اطخبُان ئغافي ٌظمى
"الاطخبُان الخ٘مُلي الخاص باإلاسأَ" لجمو مهلىماث خى ٛهؿاّ ألاوشؿت السٍاغُت اإلآدمت
في اإلادازض ،ولً٘ جم ئدزاج هرا الظإا ٛالخاص بمدي جىَس ألاوشؿت السٍاغُت في اإلادازض في
الاطخبُان السةِس ي نام َُ .2015ي خحن ْدم الاطخبُان الخ٘مُلي ألصخاب جساخُظ اإلادازض
َٓـ ،ؾسح الظإا ٛنلى مدًسي اإلادازض بشٙل نام في  ،2015بما في ذل ،ٚنلى طبُل اإلاثا ٛال
الخطس ،أصخاب التراخُظ .ولخدلُل البُاهاث التي ُحمهذ في نام  ،2015هكسها ئلى هخاةج ٗل
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مدزطت نلى خدة إلاهسَت ما ئذا ٗاهذ هىإ أوشؿت زٍاغُت مدددة مىحىدة في اإلادازض وذلٚ
مً وحهت هكس مدًسي اإلادازض .ومو ذل ،ٚلم هخمً٘ نلى وحه الُٓحن في ئخدي مدازض البىحن
اإلاظخٓلت وٖرل ٚفي زالر مدازض دولُت مً مهسَت ما ئذا ٗان ًخم جٓدًم وشاؽ زٍاض ي مهحن
وذل ٚلهدم ئشازة يالبُت ؤلادازٍحن ئلى ذل.ٚ
وبالىكس ئلى اإلادازض اإلاظخٓلت نلى وحه الخطىصَٓ ،د بُيذ الىخاةج أن اإلادازض مجهصة
ججهحزا ً
ً
ً
اهدشازا في اإلادازض اإلاظخٓلت ٖما هى
حُدا َُما ًخظ ألالهاب الجمانُت ألازبهت ألاٖثر
مبحن في الشٙل  ،11حدًس بالرٖس أن ٖسة الُد وٖسة الظلت مخاخت في ٗل اإلادازض بِىما جخىَس
ٖسة الٓدم وال٘سة الؿاةسة في  %91و %87مً اإلادازض ،نلى الخىالي .ومو ذل ،ٚنىدما ًخهلٔ
ألامس بأوشؿت أخسي هجد أنها مخىَسة بشٙل مددود في اإلادازض اإلاظخٓلت خُث ًخم جٓدًم
ً
جمازًٍ الجمباش َُما ًصٍد ْلُال نً هطِ مدازض البىاث ( )%55وفي زبو مدازض البىحن
( .)%25أما باليظبت "لأللهاب السٍاغُت ألاخسي" َهي جٓدم في َٓ %4ـ مً اإلادازض اإلاظخٓلت
التي شملتها الدزاطت في نام ٖ 2015ما أن الظباخت يحر مخىَسة في أي مً اإلادازض اإلاظخٓلت
التي شازٖذ في الاطخؿالم.

الشكل  :11وسبة اإلادازس اإلاستقلة التي ثوفس عدد مً ألاوشطة السٍاضية اإلاختازة
(مقازهة بين  2012و)2015
المذارس المستقلت 2012

100%
100%

100%
100%

كزة اليذ

كزة السلت

91%

المذارس المستقلت 2015

96%

96%
87%
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67%

39%
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كزة القذم

كزة الطائزة

الجمباس *

ألعاب رياضيت
أخزى

0%

السباحت

* في إحدى اإلادازس أفاد هصف ؤلادازٍون بأن هرا اليشاط متوفس في اإلادزسة بيىما أفاد الىصف آلاخس مً ؤلادازٍين بأن
ذلك غير متوفس ،في هره الحالة ثم اعتباز اليشاط متوفس في ثلك اإلادزسة.
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4%

اإلاقاصف اإلادزسية وخدمات التغرًة
جلهب اإلآاضِ اإلادزطُت وخدماث الخًرًت وحىدة الؿهام ً
دوزا ً
هاما في اإلاجخمو اإلادزس ي ٖما
أنها حهصش أهماؽ الخُاة الصخُت وناداث ألاٗل الجُدة .لهرا الظببَ ،ان اإلاظإولُت جٓو نلى
ناجٔ الجهاث اإلاهىُت – وخاضت ضىام الٓساز – لُسع الالتزام بأنلى مظخىي مً اإلاهاًحر
الىؾىُت للخًرًت وغمان التزام اإلادازض ومٓدمي الخدماث بلىاةذ الظالمت الخاضت بمىزدي
ألايرًت للمدازضَُ .ي نام ْ ،2013امذ اللجىت الداةمت للمٓاضِ اإلادزطُت – والتي جػم
مظإولحن مً اإلاجلع ألانلى للخهلُم ووشازة البلدًت والبِئت واإلاجلع ألانلى للصخت
واإلاخخططحن في الخًرًت واإلامثلحن نً اإلادازض اإلاظخٓلت واإلادازض الخاضت – باضداز حهمُم
باإلاهلىماث اإلاخهلٓت بمىزدي ألايرًت وٍخػمً ئلصامهم بالخمظ ٚبمجمل اإلاهاًحر الصخُت
الىازدة في الدلُل ؤلازشادي للمٓاضِ اإلادزطُت .وجىضح اإلاهلىماث اإلابادب الخىحيهُت الًراةُت
ً
َػال نً اشتراؾاث الصخت والظالمت التي ًجب نلى اإلآاضِ اإلادزطُت الالتزام بها.
ومً الجدًس بالرٖس في هرا اإلآام أهه ْد جم ئؾالّ خمالث جىنىٍت وجثُُُٓت مخىىنت لخهصٍص
طالمت الؿلبت والصخت الهامت في دولت ْؿس وشٍادة وعي ؾلبت اإلادازض بأهمُت الىحباث
الصخُت مً الىاخُت الًراةُت .نلى طبُل اإلاثا ،ٛحشازٕ الهدًد مً اإلادازض في بسهامج لخهصٍص
الصخت ٌظمى "اإلادازض اإلاهصشة للصخت"  19الري ًدظهدٍ جٓىٍت الصخت البدهُت والىُظُت
مً خال ٛجٓدًم مجمىنت مخىىنت مً الخدماث والخبراث ؤلاًجابُت اإلاخٙاملت ،بما في ذلٚ
الهسوع واإلاظابٓاث اإلاخهلٓت بالصخت ،واإلاطممت لخماًت وحهصٍص الهاداث الصخُت الظلُمت
بحن الؿلبت والهاملحن في اإلادازض.
ً
وجماشُا مو هرا الاججاه ،أطُسث شساٖت بحن مإطظت السناًت الصخُت ألاولُت ووشازة الخهلُم
والخهلُم الهالي نً ازجُام مظخىي مشازٖت اإلادازض في هرا البرهامج ،وخاضت مىر بداًت
اإلابادزة .وفي  2014-2013ازجُو ندد اإلادازض مً  11مدزطت في  2010ئلى  108مدزطت في نام
 ،2014مما ًد ٛنلى شٍادة الىعي بأهمُت بسامج اإلادازض اإلاهصشة للصخت والظلىٕ الطحي في
ً
ألاٗل في اإلاجخمو اإلادزس ي الٓؿسي .20وزمت مشسوم آخس بهىىان "صخخ ٚأوال" وهى مبادزة مدتها
خمع طىىاث ؾسختها ٗلُت الؿب واًل ٗىزهُل في ْؿس بالشساٖت مو وشازة الصخت الهامت في
نام  .2012جخػمً هره اإلابادزة نلى مخخططحن في مجا ٛالؿهي لسَو الىعي بالًراء الطحي
في الهدًد مً اإلادازض مً حمُو أهداء ْؿس باإلغاَت لخىكُم الخمالث ليشس اإلاهلىماث خىٛ
أهماؽ الخُاة الصخُت للمجخمو اإلادلي.
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ونىد جُُٓم اإلآاضِ وخدماث الخًرًت في اإلادازض بدولت ْؿس ،جم الترٖحز في هرا الٓظم نلى
جُُٓم اإلاشازٖحن في مجالحن مدددًً وهما( :أ) أطهاز الىحباث في اإلادازض اإلاظخٓلت بحن نامي
 2012و 2015و(ب) جُُٓم حىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي .ونىد جدلُل البُاهاث،
طىٍ هدزض آزاء الؿلبت واإلادزطحن وؤلادازٍحن الرًً ًخأزسون بشٙل مباشس بهره الخدماث،
وذل ٚبهدٍ اإلآازهت بحن هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس نام  2015بهام .2012

ثقييم أسعاز الطعام اإلاقدم في اإلاقاصف اإلادزسية
ٖشُذ هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام  2015أن يالبُت اإلاشازٖحن مً اإلادازض اإلاظخٓلت
أَادوا بخُُٓماث ئًجابُت للًاًت بشأن أطهاز الؿهام الري ًٓدمه اإلآطِ اإلادزس ي .وجبحن
حداو ٛالخُُٓم جطيُُاث نالُت لألطهاز وانخبازها "مهٓىلت" لجمُو الُئاث اإلاظتهدَت الثالزت:
الؿلبت واإلادزطحن وؤلادازٍحن (%65و %87و %92نلى الخىالي) .في اإلآابلٖ ،شُذ هخاةج دزاطت
الخهلُم في ْؿس  2012نً همـ ئحابت ئًجابي وممازل ً
وظبُا بشأن أطهاز الؿهام في اإلآطِ
ً
اإلادزس ي لدي ٖال مً الؿلبت واإلادزطحن وؤلادازٍحن ( %57و %89و )%85نلى الخىالي (الشٙل
 .)12وبالىكس في آخس خُازًٍ للمشازٖحن وهما "يحر مٙلُت" و "مٙلُت" ،جم اخخُاز الخُاز "يحر
مٙلُت" مً أْل مً نشسة باإلائت مً الؿلبت في ٗل مً  2012و ،2015بِىما اهخُؼ ندد
الؿلبت الرًً ْامىا باخخُاز الخُُٓم "مٙلُت" مً  %38في نام  2012ئلى  %26في نام .2015
وَُما ًخظ اإلادزطحنَٓ ،د أقهسث الىخاةج أن خىالي  %10منهم ٌهخبرون اإلآاضِ "مٙلُت"
في نام  2015باإلآازهت مو آزائهم في نام .2012
ً
وأخحراَُ ،ما ًخهلٔ بأطهاز الؿهام في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلت ،أشازث هخاةج دزاطت الخهلُم
في ْؿس  2015ئلى أن الؿلبت – أٖثر مً اإلادزطحن وؤلادازٍحن – ال ًصالىن ًسون أن أطهاز الؿهام
"مٙلُت" ،ئذ أهه وبالسيم مً أن أيلبُت الؿلبت ًسون أطهاز الؿهام "مهٓىلت" ئال أن مً %30
ً
جٓسٍبا منهم ال ًصالىن ًسون أطهاز الؿهام "مٙلُت" .وْد خاَل اإلادزطىن ً
أًػا نلى هُع
مهدالتهم اإلااغُت ،وبالسيم مً وحىد ازجُام ؾُُِ في خُاز "مٙلُت" في نام  2015ئال أن
ً
نمىما ،حشحر الىخاةج ئلى أن أطهاز
الُازّ لم ًدكى بدزحت أهمُت ئخطاةُت مىاطبت .ولً٘
الؿهام اإلآدم في اإلادازض اإلاظخٓلت في مخىاو ٛالؿلبت واإلادزطحن وؤلادازٍحن ،مما ْد ٌهؿي
الاهؿبام بأن وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي نليها أن جأخر بهحن الانخباز الُسوّ في الهُىت مً
خُث مظخىٍاث اإلاهِشت.
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الشكل  :12ثقييم الطلبة واإلادزسين وؤلادازٍين ألسعاز الطعام في اإلاقاصف اإلادزسية في
اإلادازس اإلاستقلة (مقازهة بين  2012و)2015
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ثقييم جودة الطعام في اإلاقاصف اإلادزسية
ُؾلب مً الثالر َئاث اإلاشازٖت ً
أًػا جُُٓم حىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي .وْد
أقهسث الىخاةج الخاضت بدزاطت الخهلُم في ْؿس التي أحسٍذ في نامي  2015و 2012اإلاخهلٓت
بىىنُت الؿهام اإلاخاح في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلت نً وحىد همـ مثحر لالهخمامَ .بِىما زأي
ما ًٓسب مً زلث الؿلبت ( %28في نام  2015و %27في نام  )2012حىدة الؿهام "طِئت" ،ئال
أن أْل مً خمظت باإلااةت مً اإلادزطحن وؤلادازٍحن أنؿىا هُع الخُُٓم .وٖما ًكهس في الشٙل
ً
ً ،13بدو أن زلث الؿلبت جٓسٍبا( ،أي  %33في نام  2015و %36في نام ْ )2012امىا بخُُٓم
حىدة الؿهام بأنها "مهٓىلت" باإلآازهت مو اإلادزطحن الرًً ٗاهذ لهم وحهاث هكس ممازلت ولً٘
بمهدالث أْل ( 14باإلااةت في نام  2015و 26باإلااةت في نام  .)2012ومً هاخُت أخسي ،شادث
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وظبت ؤلادازٍحن الرًً ُُْمىا ألاطهاز بأنها "مهٓىلت" في نام  )%26( 2015مٓازهت بهام 2012
(.)%18
ً
وظبُا في جُُٓم حىدة
وباخخطاز ،حهسع البُاهاث مً حمُو الُئاث اإلاشازٖت دزحاث نالُت
الؿهام في مٓاضِ اإلادازض اإلاظخٓلت في ٗل مً نامي  2015و .2012ومً الىاضح أن الؿلبت
هم ألاْل زغا نً الؿهام في اإلآاضِ مٓازهت بًحرهم مً الُئاث وهرا ٌظخدعي ئحساء مصٍد
مً البدث والاطخٓطاء.

الشكل  :13ثقييم الطلبة واإلاعلمين وؤلادازٍين لجودة الطعام اإلاقدم في اإلاقصف
اإلادزس ي لعام  2012و( 2015اإلادزاس اإلاستقلة)
سيئة

ممتاشة /جيدة
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ثقييم الطعام مً قبل الفئات الثالث اإلاشازكة بعدة مدازس مختلفة في قطس
حظلـ الىخاةج الىازدة في الجدو )5( ٛأدهاه الػىء نلى الىخاةج اإلاظخخلطت مً الظإالحن
اللرًً جمذ مىاْشتهما أناله وحظمذ باإلآازهت بحن اإلادازض اإلاظخٓلت واإلادازض ألاخسي َُما
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ًخهلٔ بأطهاز وحىدة الؿهام اإلآدم في اإلآطِ اإلادزس ي .وَُما ًخظ َئاث اإلاشازٖحن
اإلاخخلُت ،جكهس البُاهاث وحىد جٓدم نام َُما ًخهلٔ بٙل مً حىدة الؿهام وأطهازها في
مخخلِ اإلادازض مىر نام ٖ .2012ما ٖشُذ الىخاةج الىازدة في الجدو )5( ٛما ًلي:
.1
.2

.3
.4

هىإ جُُٓم ئًجابي نام للخدماث اإلآدمت في اإلآطِ اإلادزس ي في طىىاث الدزاطت
( 2012و )2015بحن حمُو اإلاشازٖحن.
بِىما أنؿى اإلاهلمىن في اإلادازض ألاخسي هُع الخُُٓم ألطهاز الؿهام وحىدجه في
اإلآاضِ اإلادزطُت في نامي  2012و ،2015لً٘ هىإ شٍادة ملخىقت ذاث داللت
ئخطاةُت هامت سجلذ في اإلادزاض اإلاظخٓلت مٓازهت بهام .2012
في دزاطت الخهلُم في ْؿس ً ،2015سي ؤلادازٍىن والؿلبت أن أطهاز الؿهام "مهٓىلت"
بشٙل أٖبر مً نام  2012وال طُما في اإلادازض اإلاظخٓلت.
لم حسجل أًت حًُحراث بدزحت ئخطاةُت هامت َُما ًخظ جُُٓم ؤلادازٍحن للخدماث
ٗل مً اإلادازض اإلاظخٓلت واإلادزاض الاخسي خالٛ
اإلآدمت في اإلآاضِ اإلادزطُت في ٍ
الثالر طىىاث اإلااغُت.

ً
وبىاء نلى ذل ،ٚوبما ًخُٔ مو الىخاةج أنالهً ،بدو أن هىإ جدظً ملخىف ْد جدٓٔ في
اإلادازض اإلاظخٓلت مىر نام  .2012وٖما ًىضح الجدو ،)5( ٛهسي أن ندد ؾلبت اإلادازض
اإلاظخٓلت الرًً ٌهخبرون أطهاز الؿهام "مٙلُت" في دزاطت الخهلُم  2015باإلآازهت مو هكاةسهم
في دزاطت نام ( 2012بتراحو ًبلٌ  %12مً  %38ئلى هدى السبو  %26مً الؿلبت في نام
 .)2015وفي اإلآابل ،أَاد اإلادزطىن في اإلادازض ألاخسي هُع الخُُٓم باليظبت لظهس وحىدة
الؿهام ( %22و %71نلى الخىالي) في نام  2012ونام  .2015وَُما ًخهلٔ باإلادزطحن في
اإلادازض اإلاظخٓلت ،ج٘شِ الىخاةج نً مظخىي أنلى مً السغا نً حىدة الؿهام في  2015مما
ٗاهذ نلُه في نام  %85( 2012و %71نلى الخىالي).
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جدول  :5مقازهة بين اإلادازس اإلاستقلة واإلادازس ألاخسى بشأن أسعاز وجودة الطعام في
اإلاقاصف (مقازهة بين  2012و)2015
العىاصس
ؤلادازٍون الرًً أعطوا ثقييم (ممتاش /
جيد) لجودة الطعام في اإلاقاصف
ؤلادازٍون الرًً أعطوا ثقييم (مكلف)
ألسعاز الطعام في اإلاقاصف
الطلبة الرًً أعطوا ثقييم (ممتاش /
جيد) لجودة الطعام في اإلاقاصف
الؿلبت الرًً أعطوا ثقييم (مكلف)
ألسعاز الطعام في اإلاقاصف
اإلادزسين الرًً أعطوا ثقييم (ممتاش /
جيد) لجودة الطعام في اإلاقاصف
اإلادزسين الرًً أعطوا ثقييم (مكلف)
ألسعاز الطعام في اإلاقاصف
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الخاثمة والتوصيات
زبذ أن اإلاسأَ اإلاخاخت داخل البِئت اإلادزطُت لها جأزحر نمُٔ نلى هخاةج الخهلُم والخهلم .في
الىاْو ،هىإ أدلت متزاًدة حشهد نلى أن وحىد ندد ٗافي مً اإلاسأَ اإلادزطُت ًإزس نلى طلىٕ
وأداء وجدطُل الؿلبت .وفي ْؿسْ ،د حظبب ندد الىاَدًً في شٍادة الؿلب نلى اإلادازض
الدولُت واإلادازض ألاخسي ذاث اإلاسأَ التي جخمخو بجىدة نالُت .وبالخاليً ،خهحن نلى ضاوو الٓساز
مساناة جأزحر اإلاسأَ اإلادزطُت نلى حشُ٘ل هخاةج ومدطالث الخهلم ،ومً زم جبني مىكىز ؾىٍل
اإلادي ومىخُؼ الخٙلُت ًخػمً بر ٛحهىد مخىاضلت لخدظحن وضُاهت هره اإلاسأَ.
ً
واطدىادا ئلى اطخيخاحاث دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015وغمها ئلى جىضُاث دزاطت الخهلُم في
ْؿس  2012ومٓازهتهما ببهػهما البهؼٌ ،هسع هرا الخٓسٍس ً
نددا مً الخىضُاث الهامت َُما
ًخهلٔ بمجاالث ضىو الظُاطاث والٓسازاث ألازبهت اإلاسجبؿت باألهداٍ اإلادددة في اطتراجُجُت
الخىمُت الىؾىُت لدولت ْؿس ،وزؤٍت ْؿس الىؾىُت  2030وهي:





مختبرات العلوم
خدمات اإلاكتبة
اإلاسافق السٍاضية
اإلاقاصف اإلادزسية وخدمات التغرًة

أ) التوصيات الخاصة بمختبرات العلوم
ً
ً
أطاطُا لخهلُم
نىطسا
ٌهخبر ما ً٘دظبه ؾلبت اإلادازض في ْؿس مً خبراث في مخخبراث الهلىم
مادة الهلىم في الٓسن الخادي والهشسًٍ ،خُث ًدخاج الؿلبت ئلى اٖدظاب اإلاهسَت الظلُمت
بالهلىم ختى ًخم٘ىىا مً اإلاشازٖت والاهخساؽ في اإلاجخمو اإلاهسفي .ونلى السيم مً أن الىخاةج حشحر
ئلى جدظً حىدة مخخبراث الهلىم واطخخداماتها بحن نامي  2012و 2015بشٙل نام ،ئال أن
بهؼ اإلاجاالث ال جصا ٛجخؿلب بر ٛاإلاصٍد مً الجهىد اإلاخػاَسة للنهىع بٓدزة مخخبراث الهلىم
نلى حهصٍص اهخمام الؿلبت بالهلم .وحهخبر الاطخُادة مً حىدة مخخبراث الهلىم ً
أمسا بالٌ ألاهمُت
لخىَحر بِئت حهلُمُت ئًجابُت ودانمت لٙل مً الؿلبت ومهلمي الهلىم.
ً
وطهُا هدى الازجٓاء بخهلُم الهلىم (ألاخُاء والُ٘مُاء والُحزًاء) وجدظحن حىدة خبراث الؿلبت في
مخخبراث الهلىمً ،جب أن جىلي اإلادازض ألاولىٍت لخبراث الؿلبت في مخخبراث الهلىمٖ .ما أن ئزساء
أوشؿت اإلاخخبراث ْد ٌظاند الؿلبت نلى ئدازٕ اإلاُاهُم الهلمُت بشٙل أَػل والخمخو بخبراتهم
الخهلُمُت .وفي هرا الطددً ،دخاج اإلاهلمىن ألخظً َسص الخدزٍبىأَػل الخجهحزاث لخمُ٘نهم
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مً جٓدًم حهلُم نالي الجىدة في اإلاخخبراث مً خال" ٛالخدزٍب الهملي اإلاباشس" والري ْد ًٙىن
ً
حدًدا ً
وظبُا باليظبت لهم .ولرلَ ،ٚان هىإ خاحت ئلى اطخددار آلُاث جػمً ججهحز اإلاهلمحن
بشٙل صخُذ وجدزٍبهم نلى جٓدًم هره الخبرة للؿلبت والاطخُادة الٙاملت مً اإلاسأَ اإلاخاخت
آلان للمجخمو اإلادزس يَ .ىخده اإلاصج بحن حىدة اإلاسأَ اإلاىحىدة واإلاهسَت الهملُت بُُُ٘ت
اطخخدامها ًمً٘ أن ًدٓٔ هخاةج ئًجابُت .ولرلَ ،ٚمً اإلاظخدظً أن ًخم جىَحر َسص الخؿىٍس
اإلانهي التي جسٖص نلى أخدر الاطتراجُجُاث الخهلُمُت في اإلاخخبراث .وطىٍ ٌظاند ذل ٚفي بٓاء
مهلمي الهلىم مؿلهحن نلى أَػل اإلامازطاث التربىٍت وأٖثرها حمانُت ومىاٖبحن للخؿىزاث في
ً
مجا ٛنملهم َػال نً اإلاظاندة في مىاءمت أوشؿت اإلاخخبر مو اإلاىاهج الدزاطُت في وطاةل
خدًثت مجدًت ومثحرة الهخمام الؿلبت.
وَُما ًخظ اإلاخخبراث هُظهاَ ،ال بد مً غمان أمً ٗاَت الؿلبت في اإلاخخبراث ومً اإلاظخدظً
جؿبُٔ جدابحر ألامً والظالمت اإلاىاطبت نىد اطخخدام الؿلبت للمخخبراث .وَشمل ذل – ٚنلى
طبُل اإلاثا ٛال الخطس – جىَحر مهداث الظالمت وألامً ٖدزوم الظالمت والُٓاشاث اإلآاومت
للخسازة وهكازاث الخماًت واإلاساًل وؾُاًاث الخسٍٔ وؤلاطهاَاث ألاولُت .وباإلغاَت لرلً ،ٚجب
أن جٓىم اإلادازض بالخدٓٔ مً الطُاهت الدوزٍت لػمان ُٖاءة هره اإلاهداث للُٓام بهملها نلى
الىحه اإلاؿلىب.

ب) التوصيات الخاصة باإلاكتبات
مما ال شَُ ٚه أن اإلا٘خباث مً الهىاضس الخاطمت في البِئت اإلادزطُت وبالخالي البد مً حصجُو
الؿلبت نلى ازجُاد اإلا٘خباث بشٙل أٖبر ،مو غمان جىاَس بِئت نالُت الجىدة والاطدثماز في ذل.ٚ
وفي هرا الظُاّ جىص ي هره الدزاطت بخىَحر مظاخاث للخهاون اإلاشترٕ مسٍدت ومًلٓت لُئاث
الدزاطت وٍيبغي أن جٙىن جل ٚالًسٍ ناشلت للطىث .وٍجب ٖرل ٚجىقُِ أمىاء اإلا٘خباث
اإلادزبحن إلاد ًد الهىن واإلاظاندة نىد الخاحت .وباإلغاَت ئلى ذلً ،ٚجب جىَحر َسص أٖبر
للىضى ٛئلى ْىاند البُاهاث ؤلال٘تروهُت مو ئوشاء مساٖص وطاةـ مخهددة للؿلبت لخهلم الُُدًى
وهىدطت الطىث والخدسٍس.

ت) التوصيات الخاصة باإلاسافق السٍاضية
ئن الخىضُاث التي خسحذ بها دزاطت الخهلُم في ْؿس لهام  2012والتي جإٖد نلى غسوزة برٛ
اإلاصٍد مً الجهىد بخطىص البيُت الخدخُت السٍاغُت في اإلادازض ما شالذ ْاةمت في نام .2015
وطىٍ حظخُُد دولت ْؿس بشٙل ٖبحر مً الاطدثماز الطخم في اإلاسأَ السٍاغُت اإلادزطُتَُ .ي
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الىاْو ،جكهس الىخاةج زيبت الؿلبت مً الجيظحن في وحىد ندد أٖبر مً ألاوشؿت السٍاغُت.
وهىإ خاحت ْىٍت لخؿىٍس البيُت الخدخُت السٍاغُت في ٗاَت اإلادازض – وال طُما في اإلادازض
اإلاظخٓلت – لخلبُت ألاهداٍ الخاضت بالصخت الهامت في دولت ْؿس والخًلب نلى جددًاتها.
َمهسَت أن الؿلبت ْد بدأو في اطخخدام هره اإلاسأَ بمهدالث أنلى ٌهد خؿىة هامت في طبُل
خُؼ مهدالث الظمىت وحهصٍص زٓاَت ممازطت السٍاغت ؾىا ٛالهمس بحن الظٙان واإلاىاؾىحن
وؤلاطهام في جدظحن الخدطُل الدزاس ي ٖما أوضح البدث.
مً الىاضح أن ْؿس في وغو ًإهلها لخدُٓٔ ال٘ثحر مً اإلاٙاطب نىد جدظحن وجىىَو البيُت
الخدخُت السٍاغُت اإلادزطُت في البالد .والبد مً الخأٖد مً اطخُادة ٗل ؾالب مً مسأَ اإلادزطت
نلى أطاض مىخكم ألن الخيشئت الاحخمانُت نلى الاطخمخام بالسٍاغت في اإلادزطت في طً مب٘سة
ْد ًٙىن له هخاةج أَػل مً مداولت مهالجت طلىُٖاث ألاطسة ٖٙل ،خُث أن جأزحر الخٙىمت
مددود ً
حدا مٓازهت بالهاداث وؾسّ ْػاء الىْذ .وبما أن ٗل ؾُل أو مساهٔ ًرهب ئلى اإلادزطت
َالجهىد اإلابرولت الطتهداَهم في البِئت اإلادزطُت طخطل ئلى ٗل الشباب مً ٗل خلُُت وهمـ
خُاة لألحُا ٛالٓادمت .ومو ذلً ،ٚجب أن ًخىاٖب بىاء البيُت الخدخُت اإلاىاطبت وَظحر ً
حىبا ئلى
حىب مو جىقُِ اإلاهىُحن اإلاإهلحن الٓادزًٍ نلى حهل هره ألاوشؿت مخاخت بل وحرابت للؿلبت.

ث) التوصيات الخاصة باإلاقاصف اإلادزسية وخدمات التغرًة
ج٘شِ الاطخيخاحاث اإلاظخخلطت مً دزاطت الخهلُم في ْؿس  2015نً جؿىزاث ئًجابُت مىر
نام َُ 2012ما ًخهلٔ بىىنُت الؿهام الري ًٓدم في اإلآاضِ اإلادزطُت في ْؿس .وجكهس الىخاةج
أن جُُٓم الؿلبت واإلاهلمحن لجىدة الؿهام في اإلآاضِ اإلادزطُت ال ٌه٘ع مظخىي نا ٛمً
السغا .وٍمً٘ الٓى ٛأن الخىنُت بأهمُت الىحباث الصخُت مً ألامىز الخاطمت لىمـ خُاة
ضحي وطلُم 21وَهد ذل ٚمً ألامىز الهامت للًاًتً ،
هكسا ألن الظمىت في مسخلت الؿُىلت في دولت
ْؿس ْد أضبدذ مطدز ْلٔ ٖبحر للصخت الهامت .وحدًس بالرٖس أن الُخُاث والُخُان ًدىاولىن
ً
وحباث يراةُت ذاث طهساث خسازٍت نالُت جخٙىن
أطاطا مً الىحباث الظسَهت التي ًخم التروٍج
لها نلى شاشاث الخلُصٍىن باإلغاَت ئلى الخلىي واإلاشسوباث الًاشٍت واإلاشسوباث اإلاداله ألن
22
آباءهم ًم٘نهم بظهىلت دَو زمً هره ألاؾهمت ".
ولرل ،ٚمً اإلاظخدظً البدء في الُٓام بالخدخل الالشم للخًلب نلى هره اإلاشٙلت في طً مب٘سة.
وحهخبر اإلادازض اإلاٙان اإلاثالي لخًُحر طلىُٖاث الؿالب ،وبرلً ٚم٘نها أن جلهب ً
دوزا ً
هاما في ئنادة
حشُ٘ل خُازاث الىكام الًراتي لدي الؿالب وزيباتهم الًراةُت .وهدً هىص ي باطخخدام
اإلادازض في التروٍج للهاداث الًراةُت التي حهصش الصخت وحظاند في الخد مً خؿس ؤلاضابت
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باألمساع اإلاصمىت .وٍجب أن جػو اإلادازض مبادب جىحيهُت جسوج الجبام هكام يراتي يني بالُىاٖه
والخػسواث والخبىب ومىخجاث ألالبان مجزونت وْلُلت الدطمٖ .ما ًجب نلى اإلادازض حهسٍِ
واؾالم الؿلبت نلى وحىد بداةل لرًرة لألؾهمت اإلاطىهت والجاهصة ختى ًدظنى للؿالب الابخهاد
ً
نً هره الخُازاث واخخُاز الىحباث الؿاشحت واإلاًرًت بدال منها .وٍجب أن جٓىم هره اإلابادب
الخىحيهُت بخدرًس الؿلبت مً مخاؾس الدهىن الطلبت والٙىلِظترو ٛوالطىدًىم والظ٘سٍاث
اإلاػاَت.
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اإلالحق :مىهجية اإلاسح
حظخمد هخاةج دزاطت الخهلُم في ْؿس مً أزبهت مظىح ًجسيها ْظم نملُاث اإلاسح في مههد
البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت .وْد جم ئزطا ٛاإلاظىح للجهاث اإلاهىُت السةِظُت في
اإلادازض ؤلاندادًت (الطِ الثامً والخاطو) والثاهىٍت (الطِ الخادي نشس والثاوي نشس):
الؿلبت واإلاهلمحن وؤلادازٍحن .وْد ٗاهذ الخهلُٓاث وآلازاء اإلاظخمدة مً هره الجهاث اإلاهىُت ً
أمسا
بالٌ ألاهمُت في جُُٓم ما ئذا ٗاهذ ؤلاضالخاث التي جم جىُُرها لخدُٓٔ ألاهداٍ اإلادددة في
اطتراجُجُت الخىمُت الىؾىُت لدولت ْؿس ْ 2016-2011د خٓٓذ الىجاح اإلاؿلىب ،وفي خالت
غهُها نً جدُٓٔ الىجاح اإلاؿلىب َما هي الجىاهب اإلاؿلىب ئنادة جُُٓمها وجٓدًم الدنم
ؤلاغافي لها مً وشازة الخهلُم والخهلُم الهالي .ئن الخطمُم الخاص بهرا اإلاسح مىاطب ألهه ًسطم
ضىزة واضخت نً ججازب اإلاشازٖحن في اإلادزطت.

ثصميم العيىة
أخر الهُىاث هي نملُت اخخُاز ألاَساد مً مجخمو طٙاوي لخٓدًس خطاةظ مجخمو الظٙان
بشٙل نام .ئن اخخُاز الهُىت ًلهب ً
ً
خاطما في أي مسح مدزس ي ألن الٓدزة نلى الىضى ٛئلى
دوزا
ً
انخمادا ً
ٗلُا
اطخيخاحاث صخُدت خى ٛالظٙان والري ٌهد الهدٍ ألاطاس ي مً البدث ٌهخمد
نلى الٓدزة نلى جطمُم الهُىت بشٙل دُْٔ .وَُما ًلي ،هىاْش ْػاًا جخهلٔ بخطمُم الهُىاث
اإلاظخخدمت في دزاطت الخهلُم في ْؿس.
وْد ٗان الؿلبت هم مجخمو البدث اإلاظتهدٍ الخخُاز نُىاث اإلاسح ،أما ئؾاز الهُىت ،وهى نبازة
نً ْاةمت بجمُو ألاَساد الرًً ًمً٘ اخخُازهمَٓ ،د جم وغهه مً ْبل مههد البدىر
الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت ً
بىاء نلى ْاةمت شاملت بجمُو اإلادازض الخٙىمُت والخاضت في
ْؿس والتي جم الخطى ٛنليها مً اإلاجلع ألانلى للخهلُم .في هرا ؤلاؾاز ًخم وغو ٗاَت اإلادازض في
ْىاةم مو ئغاَت مهلىماث نً أطماء اإلادازض ونىاوٍنها وهىم الؿلبت (بىحن ،بىاث ،مخخلـ)
وهكام اإلادزطت (مظخٓلت ،دولُت ،خاضت أو يحرها مً اإلادازض) ،وندد الؿلبت في الطِ الثامً
والخاطو والخادي نشس والثاوي نشس.
ً
اطدىادا ئلى اإلاهلىماث اإلآدمت نً حجم اإلادزطت وهكامها وهىنها وَطىلها الدزاطُتْ ،مىا
بخٓظُم ئؾاز الهُىت ئلى ندة مجمىناث طٙاهُت َسنُت (أي ؾبُٓت) .هرا الخطيُِ الؿبٓي
ً
وظبُا ْبل البدء في أخر الهُىاث.
ْظم أَساد مجخمو البدث ئلى مجمىناث َسنُت مخجاوظت
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وْد خاولىا الخأٖد مً أن ٗل َسد في مجخمو البدث ًدكى بىُع الُسضت التي جإهله لىْىم
الاخخُاز نلُه (أي الترحُذ الراحي) ،ولرل ٚجم اطخخدام همـ اخخُاز الهُىت الخىاط ي في أخر
الهُىاث لجهل وظبت الؿلبت في ٗل ؾبٓت مخمازلت بحن ؤلاؾاز والهُىت .وهرا ٌهني أن ندد اإلادازض
ً
الداخلت في الهُىت ًجب أن ًٙىن
مخىاطبا مو ندد اإلاظخجُبحن في حمُو الؿبٓاث في ؤلاؾاز (نلى
اَتراع أهه جم اخخُاز هُع الهدد مً الؿلبت مً ٗل مدزطت).
وداخل ٗل ؾبٓت مً هره الؿبٓاث جم اخخُاز الؿلبت بؿسٍٓت نشىاةُت باجبام نملُت مٙىهت مً
ً
شُىنا في البدىر التربىٍت (اإلاههد الدولي
مسخلخحن في اخخُاز الهُىت وهي الؿسٍٓت ألاٖثر
للخخؿُـ التربىي الخابو للُىوظٙى  .)2009في اإلاسخلت ألاولى ،جم اخخُاز اإلادزطت باخخمالُت
مخىاطبت مو حجمها ،وهرا ٌهؿي َسضت مدظاوٍت الخخُاز الؿلبت مو الظماح باخخُاز ندد مشابه
مً الؿلبت مً ٗل مدزطت لٙل ؾبٓت مً ؾبٓاث الهُىت .وفي اإلاسخلت الثاهُت ،ولدظهُل الهمل
اإلاُداوي ْمىا باخخُاز َطل واخد بشٙل نشىاتي لٙل ضِ دزاس ي في اإلادزطت وجم جػمحن ٗل
الؿلبت في ذل ٚالُطل في اإلاسح.
وباليظبت لدزاطت الؿلبت ،جم اخخُاز ؾالب الطِ الخادي نشس والطِ الثاوي نشس في اإلادازض
الثاهىٍت وؾالب الطِ الثامً والخاطو في اإلادازض ؤلاندادًت .أما في دزاطت أولُاء ألامىز َٓد جم
ئزطا ٛاطخبُاهاث ألولُاء أمىز الؿلبت الرًً جم اخخُازهم في دزاطت الؿلبتٖ .ما جم ئزطاٛ
اطخبُاهاث للمهلمحن اإلاظإولحن نً الُطى ٛالتي اخخحرث للدزاطت وهى ما ج٘سز مو ؤلادازٍحن في
اإلادزطت.
حدًس بالرٖس أهىا هأخر في الانخباز الخطمُم اإلاهٓد للهُىاث في جدلُل البُاهاث وذل ٚلخُادي
ً
وجددًدا جم وغو مخًحر الترحُذ إلاساناة اخخمالُت
الخدحز ولػمان ُٖاءة الخٓدًساث ؤلاخطاةُت،
الاخخُاز وندم الاطخجابت .ومً اإلاهلىم أن الترحُذ نبازة نً جصخُذ زٍاض ي ٌظخخدم إلنؿاء
بهؼ اإلاشازٖحن في أي مسح جأزحر أٖبر مً يحرهم في جدلُل البُاهاث .وأخُاها جبرش الخاحت لهرا
ألامس ٗي حه٘ع الهُىت مجخمو البدث ُْد الدزاطت بشٙل أَػل.
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حجم العيىة وعدم الاستجابة واهحسافات اإلاعاًىة
بلٌ حجم الهُىت في اإلاسح  42مدزطت ،يحر أن  4مدازض زَػذ ؾلبىا باإلاشازٖت في اإلاسح.
وباليظبت للمدازض اإلاخبُٓت البالٌ نددها  38مدزطت مشازٖت بلٌ ندد الؿلبت اإلاشازٖحن 1803
مهلما ومهلمت وً 234
ً
ؾالبا وؾالبت ،و 1462ولي أمس وً 495
ئدازٍا وئدازٍت مً هره اإلادزاض.
وبهره ألانداد اإلارٗىزة أناله مً الاطخبُاهاث التي اطخ٘ملذ بالُهل ًٙىن الخد ألاْص ى لهامش
الخؿأ هى  %2.4 -/+إلاسح الؿلبت .ونىد نملُت خظاب هامش الخؿا ًخم ألاخد في الانخباز
نامل جأزحر الخطمُم (أي جأزحر نىامل الىشن والخٓظُم الؿبٓي والخجمُو) .أخد الخُظحراث
اإلام٘ىت الهدساٍ اإلاهاًىت هى :ئذا جم ئحساء اإلاسح  100مسة باطخخدام ؤلاحساء هُظهَ ،ان
اهدساٍ اإلاهاًىت طِخػمً "الُٓمت الخُُٓٓت" في  95مسة مً اإلاظىح اإلااةت .ومً اإلاالخل أن
أخؿاء أخر الهُىت ًمً٘ أن جدظب في هرا اإلاسح وذل ٚألن الهُىت جٓىم نلى هكام الخخُاز
الهُىت له اخخماالث مهسوَت .وهره الخاضُت للهُىت الهشىاةُت هي نىطس أطاس ي ًمحز الهُىاث
الاخخمالُت نً يحرها مً أطالُب اخخُاز الهُىاث ألاخسي ،مثل أخر الهُىاث الخططُت أو أخر
الهُىاث الهسغُت اإلاخاخت.

إعداد الاستبيان
ضممذ ألاطئلت باللًت ؤلاهجلحزًت زم جمذ جسحمتها ئلى اللًت الهسبُت مً ْبل مترحمحن مدترَحن.
وبهد الترحمت ،جم الخدٓٔ بهىاًت مً اليسخت الهسبُت ومساحهتها بىاطؿت باخثحن في مههد
البدىر الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت الرًً ًخٓىىن اللًخحن ؤلاهجلحزًت والهسبُت .بهد ذلٚ
ً
نشىاةُا .وْد وَسث
جم اخخباز الاطخبُان في مسخلت ما ْبل الاخخباز في أزبو مدازض جم اخخُازها
مسخلت ما ْبل الاخخباز مهلىماث زمُىت م٘ىدىا مً جدظحن ضُايت ألاطئلت وَئاث الاطخجابت
ً
واطدىادا
واإلآدماث والُىاضل والخهلُماث الخاضت بالصخظ الري ًجسي اإلآابلت ومدة اإلآابلت.
ئلى هره اإلاهلىماث ،جم وغو اليسخت النهاةُت مً الاطخبُان ومً زم بسمجتها لًسع ئدخاٛ
البُاهاث .وجم ئزطا ٛالاطخبُاهاث ئلى الجهاث اإلاهىُت في شهس هىَمبر مً نام  .2015واطخلم أولُاء
أمىز الؿلبت الرًً خطلىا نلى اطخبُان الؿلبت ً
أًػا الاطخبُان الخاص بأولُاء ألامىز لُخم
حهبئخه في اإلاجز .ٛوْد جم حمو البُاهاث مً اإلاهلمىن وؤلادازٍحن مً خال ٛاإلآابالث التي حسث في
اإلادازض اإلاخخازة.
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إدازة اإلاسح
الخدٔ ٗل شخظ مً الرًً شازٗىا في ئحساء مٓابالث اإلاسح في بسهامج جدزٍ ي ًٌؿي أطاطُاث
اإلاسح اإلادزس ي وجٓىُاث ئحساء اإلآابالث والبروجىٗىالث الُٓاطُت إلدازة أدواث اإلاسح ٖما ْام
حمُو ألاشخاص الرًً ًجسون اإلآابالث بالخدزب نلى الاطخبُان ْبل الرهاب ئلى اإلادازض.
وبشٙل نامٗ ،ان ًخىْو مً الرًً ْامىا باحساء اإلآابالث ما ًلي:
 جدُحز الخهاون مً اإلادازض والؿلبت
 جدُحز اإلاهلمحن والؿلبت نلى ألاداء الجُد والدُْٔ.
 جىغُذ أي لبع  /أو مخاوٍ
 مالخكت هىنُت السدود.
وْد جم حمو البُاهاث مً الؿلبت وأولُاء ألامىز باطخخدام اطخبُان وزقي ٖما خػو اإلاهلمىن
وؤلادازٍىن مً اإلادازض اإلاخخازة إلآابلت أحساها مههم مخخص ي الهمل اإلاُداوي في مههد البدىر
الاحخمانُت والاْخطادًت اإلاسخُت باطخخدام جٓىُت اإلآابالث الصخطُت بمظاندة ال٘مبُىجس.

إدازة البياهات
بهد اهتهاء نملُت حمو البُاهاثْ ،ام اإلاىقُىن الرًً أحسوا اإلآابالث بادخا ٛزدود الؿلبت
وأولُاء ألامىز ً
ًدوٍا في بسهامج بلحز  ،BLAISEوهى هكام ئحساء اإلآابالث ومهالجت اإلاظىح بمظاندة
الخاطىب .وجم دمج السدود في ملِ بُاهاث بلحز مىخد ،زم جم جىكُِ هره البُاهاث وجسمحزها
وخُكها في ضًُت  STATAلخدلُلها .بهد جسحُذ السدود النهاةُت ،جم جدلُل البُاهاث باطخخدام
 STATA 14وهى بسهامج ئخطاتي لأليساع الهامت ٌشُو اطخخدامه في الهلىم الاحخمانُتٖ .ما
جم ئوشاء الجداو ٛوالسطىم البُاهُت في بسهامج ئٖظل وووزد.
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