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بقيـاس وتقيـيم الحوكمـة  2013ة في مصر قام مركز العقـد اججتمـاعي فـي عـام ألول مر 
ــ الرشــيدة ــة هــي  ةفــي ثالث ــيم األساســيقطاعــات خدمي ــة،، و التعل ــة الصــحية األولي  الرعاي

لمبـاد   مقـدمي الخـدمات من خـالل قيـاس مـدط تطبيـق 1ومياه الشرب والصرف الصحي
اركة، والعدالـة، واجسـتجابة، والفعلاليـة، الحوكمة الرشيدة والتي تتضمن: الشـفافية، والمشـ

مؤشـرات وطنيـة لقيـاس  . وقـد اسـتند التقيـيم علـ والكفاءة، والمساءلة، ومكافحـة الفسـاد
 2012أيَضـا ألول مـرة فـي مصـر عـام  أعـدها مركـز العقـد اججتمـاعي الحوكمة الرشـيدة

 مـن بينهـالمجـال )فـي هـذا األطـر واألدبيـات الدوليـة عة ابعد مراجوفق منهجية تشاركية و 
إطار الحوكمة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ومؤشرات الديمقراطية والحوكمـة للوكالــة 
األمريكيـة للتنميـة الدولية، والمؤشرات العالميـة إلدارة الحكـم للبنـل الـدولي، ولمحـات عـن 

 .  (الحوكمة في دول اجتحاد األوروبي، ومؤشر الحكم الحضري

دخـــال جمـــ الـــذي تكفـــل ب - عقـــد اججتمـــاعيوبمســـاعدة مركـــز ال واقتـــداء   - البيانـــات وا 
يــة ممرصــد التنميــة المحليــة التــاب  لــوزارة التنبمنهجيتـ  فــي قيــاس وتقيــيم الحوكمــة، قــام 

 ،واإلنـارة ،قطاعـات محليـة هـي الطـرق ةالمحلية بقياس وتقييم الحوكمة المحلية في ثالث
دارة المخلفات.  وا 

 ،يتعلق  بقياس وتقييم الحوكمـة الرشـيدة فـي القطاعـات الخدميـةكل ما  هذا الدليل يشرح
 المستخدمة في ذلل، م  تطبيـق عمليـة قيـاس وتقيـيم الحوكمـة وكافة األدوات والمنهجية

وميـــاه الشـــرب والصـــرف ، الرعايـــة الصـــحية األوليـــةو  التعلـــيم األساســـي،علـــ  قطاعـــات 
أو تعميمـ  علـ  مسـتوط  ،أخرط في قطاعات الصحي، وهو ما يمكن اجقتداء ب  مستقبال  

 الجمهورية.

  

                                                           
مؤشمرات وتقيميم الحوكممة فمي  اماع الرعايمة        ، وأعمد مؤشرات وتقييم الحوكمة في التعليم األساسي الدكتورة/ ياسممي  ضرمر   أعد  1

تقييم الحوكمة في  ااع المياه والصرف الصحي األستاذة/ منى سالم. لالطالع ، وأعد مؤشرات والصحية األولية األستاذة/ مي الجمال
 .www.socialcontract.gov.egعلى تقارير تقييم الحوكمة الرشيدة في القااعات سالفة الذكر برجاء زيارة مو ع المركز: 
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 تقـديـــــــــم

غيااااامس ءلة،ااااامال ا شءافاااااتءش ءللااااا متي ا شل لاااااا ءل ،ااااامتا شلاااااتاا ءل  اااااما  شءل فمليااااا ا ش اااااتش ء ،ااااال م   إن 
 ة امت ءلةظمهر ءللا لف س غيامس  شغير ذلك ةنلالحليم مت ءلةخلل   للةشءطاينا ش تش ء للزءش  ملقماشن 

شل ل ا   اشت   مليا    ءلفمةا  خاتةمتءلحصاش   لاا ءلالهك حقه تاا يشءطن ةن حقشقها ش حرش ءلةي ءلحش ة 
شيادت  إلاا ءاخ امؤ ةدلارءت ءللاةيا  ءل لاري  ءلةرل طا   امل قرا شءلةيا ا شءللاتهشر ا ل    امت  ةام،   ش 

ا شخمصاا   ااين ءلثقاا   ااين فطاارء  ءلة لةاا ءلصااحا شءل ي ااا إإإ إلاا ا شهااش ةاام ينهااف  تااا ءلاهمياا  تر اا  
 لةشءطاين شءلح شة إ ء

شءلة،لتءة ا شء  مت   ااما ءلثقا   تا إطمر ءهلةمش ةر ز ءلفقت ء  لةم ا  تت    ل  ءللاةي  ءللمةل  شءلفمتل 
 ءت شءل،يم،ااامت ءلفمةااا اشلش،اااي  اطاااما ءلةلااامر   ءلة لةفيااا  تاااا صاااام   ءلقااارءر  اااين ءلةاااشءطاين شءلتشلااا ا 

  ااامال اااا ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا ت اار  تقاات ا شءطاينءلةاا  متاا شلحقيااا ءلة،اامشء  تااا ءلحقااشا شءل اار   ااين 

لةاس ف،م،اي  تاا ثالثا  قطم امت  قيمس شلقييش ءلحش ةا شء،لختءةهم تا  لقيمس ءلحش ة  ءلرليت  ةدلرءت 

 ءلشليا ا  يءلصاحشءلر ميا  ا ءل،م،ا شها ءللفليشا شلت ش لحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي  لألل ي  احيم  ءلةشءطن

للشصش  إلا تهش ف ةا للةل الت شءلثغرءت ءللا لشء اه  هرشري حاا شذلك  خطش  شءلةيمه شءلصر  ءلص

هذه ءلقطم امتا شةان ث اش ،نا   ءللفمةا  ةفهام  ةاه يا  لفلةات  مل،امس  لاا ءللارء    اين فطارء  ءلة لةا  

  شة لة  ةتااإ اشقطمع خم  اةن ح شة 

ةاه يااا   لةيااا  ا شهاااا ءلحش ةااا  ششيفااارؤ هاااذء ءلاااتلي  ةاه يااا  ةر اااز ءلفقااات ء  لةااام ا تاااا قيااامس شلقياااي
 م،للااامر   متااا  ءل هااامت  لااا صااايمغ  إطااامر  ااامش للقياايش ءلحش ةااا  تاااا ةصاار  -إ ةااام    - للاامر ي  لقاااشش

  قلاتءا  اه تاا شها  ةدلارءت شف،ا ل  ةل اا  ليهامءلةفاي  ةن ة لةا  ةاتااا شح شةا ا شقطامع خام ا شء
ءلصااحام ةاا  ةرء اام  خصشصااي   اا  ةياامه ءللاارس شءلصاار   –ءللفلاايش  –)ءلصااح   قطم اامت ةخلاامر  تااا

قطمعا ثش ء،لختءش للك ءلةدلرءت لقيمس شلقييش ءلحش ة   لا فرؤ ءلشءق  تا ءلقطم مت ءلثالثه ءلةذ شر إ 
 ةم ية ن للقمر  ء  لةمت  لا ءإلطمر ءلفمش تا قيمس ءلحش ة  تا قطم امت فخارأ فش ء،الختءش ةدلارءت 

ا فش ءلصاح قطم مت يش فش ل رءر ل ر   قيمس ءلحش ة  تا ءلحش ة  ءلرليت  تا ءلقطم مت ءلثالث  تا لفة
إءللرس ةيمه ءللفليشا فش   شءلصر  ءلصحا ة،لق ال 
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 ما هو دليل "تقييم الحوكمة الرشيدة في القطاعات الخدمية"؟

يلااره هااذء ءلااتلي   ملل صااي  ةاه ياا  شخطااشءت قياامس شلقياايش ءلحش ةاا  ءلرلاايت   لاا    اامش تااا ءلقطم اامت  
ءلر ميا  ءلصاحي  ءلشليا ا شةيامه ءللارس شءلصار  ا ش ءللفلايش ءل،م،اا   خام  تاا قطم امت ءلختةي  ش ل

  ءلصحاا شذلك ةن خال  ءإل م    لا ءل، ل  ءلر ي،ي  ءللملي :

  هذء ءلتلي ؟ءلة،ل يت ةن ةن 

 م ها ءلحش ة  ءلرليت ؟ة  

 ةم تم ت  ءلحش ة  ءلرليت ؟ 

 ةم فهةي  لقييش ءلحش ة  ءلرليت ؟ 

  خطشءت لقييش ءلحش ة  ءلرليت ؟ش ي  ةم ها ةاه 

 ةم ها ءلترشس ءلة،ل مت  ةن لقييش ءلحش ة  ءلرليت ؟ 
 

 مإلهمت  إلا ءللفري  ءلفلةا  أهش  شءاس ءلحش ة  ءلرليت  شةدلرءت  –شيفت ءلهت  ءلر ي،ا لهذء ءلتلي  
لحش ةا  ءلرلايت  ،اشءا قيامس شلقيايش ء تاا ء قلتءا  اه ة،الق ال    لا هش لل ي  ءل م لين ءلةخلل ين –قيم،هم
ة  إة ماي  ل ،يطه  اقطم مت فخرأشةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحاا فش تا ءلصح  ش ءللفليش قطم مت  تا
 إلفةيةه  لا ة،لشأ ءل ةهشري ش 

 لا    امش تاا ءلقطم امت ءلختةيا  قيامس شلقيايش ءلحش ةا  ءلرلايت  ل ءلالزةا  شيقتش هذء ءلاتلي   متا  ءلتشءت
 إ لا   خام  ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا شةيامه ءللارس شءلصار  ءلصاحاا ش ليش ءل،م،اا قطم مت ءللفتش 
 :فةثل  للك ءلتشءتةن ش 

ءلر ميااا  ا ش ءللفلااايش ءل،م،اااا قطم ااامت  لااا    ااامش فش تاااا،اااشءا إطااامر شةدلااارءت لقيااايش ءلحش ةااا   -
 إ ل   خم  ءلصحي  ءلشلي ا شةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا

لقطم مت ءلثالث  ،مل   ءلذ ر  مإلهمت  إلا قطم مت ء ءل،ر  ءلةفيلي  للقييش ءلحش ة  تا  ء،لةمر  -
تءر  ءلةخل متإثالث  فخرأ ها ءل   طرا شءإلامر  شء 

ءلر ميااا  ءلصااحي  ءلشليااا ا شةياامه ءللااارس شءلصااار  ا ش ءللفلااايش ءل،م،ااا خااتةمتةقاااتةا ء،االةمرءت  -
 إشءلةفايين  هما ءلصحا

 ءإلحصم ي ا إل إإإءلةاه ي   -

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.steps-to-make-your-own-website.com/image-files/web-directory.jpg&imgrefurl=http://eltalib.moontada.com/t460-topic&docid=pc0jynyoKvHRXM&tbnid=XpArhfolDv6AzM:&w=429&h=717&ei=jMufVMDNF8TJOdT1gJAM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 هذا الدليل؟ الستفيد منمن 

 هذء ءلتلي  تا ء ،لفما   ية اهش  ر:صناع القرا
لقطم مت ءلختةي  لةد،،مت شء ة  لقييش ذءلا ل

ا ةل الت شءلثغرءت ءللءل تهشرصت ش ا ش ءلةخلل  
ف ةاا شةن ث ش   ل   ءلقطم متللك  هملشء ه

ءللفمة  ةفهم  ةاه ي  لفلةت  مل،مس  لا ءللرء   
 اشقطمع خم  ا ين فطرء  ءلة لة  ةن ح شة 

 إشة لة  ةتاا

 

 ية اهش ء ،لفما   :نيوواألكاديمن والباحث
 هذء ءلتلي  تا لقييش آتءا ءلةد،،مت 

خلل   فش ةاظةمت ءلة لة  ءلةتاا فش ةءل
ة مت   لط يالقطمع ءلخم  تيةم يلفلا  ء

ت ءللا ش حث ءلةل ال اءلحش ة  ءلرليت 
لش  ش حث ءلح ايفماا ةاهم ف  ةاهش

 ءلةال ة إ

 

 ـــ ية ااااهش ء ،ااالفما   هاااذء  :المجتمـــ  المـــدني مـــنن والمعني
إلحمطاااااا   ملشهاااااامع ءلةلفلقاااااا   ملحش ةاااااا  ءلرلاااااايت  ءلااااااتلي  ل

   لاا   ة ،ااط لتشلاالشة متحاا  ءل ،اامتا شتهااش ءلصااشر  ءلفمةاا  
ةلم فااا  شة،ااامات  ش رصااات ءلةلااا التا ا  ةااام ية ااااهش شة ملااار

ششها  حلاش  للةلا الت  اءلة،دشلين لل ااا ة امت  ءلحش ةا 
 اارءاءت ا فش ة،ااماللهش حااش  ءإلءللااا لفااماا ةاهاام ءلقطم اامت

  ءللا يلش ءلخمذهم لح  ءلةل الت شء  ةم  ة مت  ءلحش ة إ

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID%3D896%26SecID%3D24&ei=utCfVJyPD4n0OuzpgNgJ&psig=AFQjCNFytzIpMiDlu8LPSLzyw6qa6x09aQ&ust=1419846143008682
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.squ.edu.om/portals/181/button/research-ar.png&imgrefurl=http://www.squ.edu.om/research-ar/tabid/13839/language/en-US/Default.aspx&docid=zcfLZSOiKvsO-M&tbnid=JTPTjzcdbI-sLM:&w=283&h=283&ei=b9efVPPYB4TCPNLCgJgC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://ibda.mawhiba.org/AboutUs/PublishingImages/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A 2.jpg&imgrefurl=http://ibda.mawhiba.org/AboutUs/Pages/channels.aspx&docid=wfp-uR9Qno4_nM&tbnid=RiAZMBOg6hqnqM:&w=561&h=432&ei=zNefVJPwMIjbPZ6LgbgB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 الشفافية -1

سهولة الحصول على  
المعلومات، واالنفتاح 

في العالقة بين الحكومة 
 والمواطنين

 المشاركة -2

االشتراك في العملية 
السياسية والتنموية من 

خالل إبداء الرأي، 
واالشتراك في التخطيط  

 والتنفيذ والتقييم

 المساءلة -3

تحمل االلتزامات وتبعات 
المسؤوليات، وإيجاد 
جهات وُسبل متعددة 

 وفعالة للرقابة والمساءلة

 سيادة القانون -4

خضوع جميع المواطنين 
والمؤسسات في الدولة 

 للقانون

 مكافحة الفساد -5

اتخاذ الخطوات واإلجراءات 
الالزمة للوقاية من مظاهر 
الفساد المختلفة كالرشوة، 
واستغالل السلطة والنفوذ، 

 وردع تلك المظاهر

 العدالة  -6

تبني سياسات وقوانين 
تضمن التعامل مع 
المواطنين على قدم 

المساواة ودون تمييز وفًقا 
للنوع أو الدين أو الطبقة 
االجتماعية أو النطاق 

 .  إلخ... الجغرافي

 االستجابة -7

التفاعل مع احتياجات  
ومتطلبات ومشكالت 
المواطنين بمختلف 
فئاتهم ومجاالتهم 

 واالستجابة لها

 الكفاءة -8

تقديم الخدمات وتطبيق 
السياسات العامة بأقل 
تكلفة ممكنة وفي أقل 
وقت، ووفًقا لمعايير 

 الجدارة/ الكفاءة

 الفعالية -9

جودة الخدمات، ورضا 
 المواطنين عنها

هةةا اارا   اد ةة   دم ةةس ا يف اةةول   اش خشةةا  سةة، وةةلي   و ةةول  خ  ش ةةول     احلوكمةةا اشيدةة     

  ختاةىى شححق ة    خسكوفحةا اشفاةور    ور  اشقةووو  خ    خا اوءشا  خا شو كا  اششفوف اخممو  ول تقوم على 

شلوصةوي نيوشا و ةول    اشكفةوء  الحح وجةوتم،  ختححةي     خاال ةحاونيا   خع م اشحم  ة  نيةا ا ةوا، ا     اشى اشا

.ُييضا ا وا، ا  خادور  اشفىوش اخاخل سول ألعلى ساحوى س، 

 

 ما هي الحوكمة الرشيدة؟
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 وكمة الرشيدة؟ما فائدة الح

 ل ايهااام للحش ةااا   – ةااام تيهااام ةااان هي ااامت شةد،،ااامت ح شةيااا  شفهليااا  شخمصااا    –للةياااز ءلاااتش  ءلام حااا  
م  لا ةلخذ  ءلقرءر  اةم فيه  ءلرليت  شة مت هم ءلل،ف  لةم لهم ةن فثر إي م ا ليس تقط  لا ءلةشءطاينا شء 

 تا  مت  ءلقطم متإ 

 وبدون حوكمة رشيدة: (1

 ااام ج   هاااشت ش،يم،ااامت شخاااتةمت ءلتشلااا ا فش صاااامع ءلقااارءرا فش  لـــ  علـــم  لـــن يكـــون المواطنـــون ع 
ةقتةا ءلختةمتا ش مللملا لن ي شن هامك ة م  لللشءص  ةا  صاامع ءلقارءرا فش لقاتير فش ء،اليفمس 

 ةن  ماس ءلة لة  لللك ءل هشتإ
 

  صشر  للمر ي  لف س ءحليم مت ءلة لة  شلشقفملهإ لن تخرج الرؤط والسياسات والخدمات  
 

 ةن ءلة،دشلين شغيرهشإ لن تتم محاسبة غير الملتزمين  
 

 خمصاا   ءل قاارءا - صااشر   مةلاا  شتف ملاا  ل متاا  لاارء   ءلة لةاا  لــن تصــل منــاف  الخــدمات والسياســات
لمح  ءلختة   ين ءلط قمت ء  لةم ي إ مش،لالنج ترشق   -شغير ءلقمترين  تا  شت  شء 

 

 ا شءاللامر ءل ،امت حياث يادت   الهةام إلاا ل،ارس ةاشءرت اظر ء للتاا ءل  ما سوف يتم إهدار الموارد 
 من ةن ءلةخطط ء ،ل مت  ةاهم تا ءللاةي  شخالتاها شهاش ةام فتأ  مل فا  إلاا إهاتءر ثارشءت ءلفتيات 
ةاان ءلااتش   اي يرياام ءللااا ء،االةر ءقلصاامتهم تااا ءله ااشط الي اا   اللاامر ءل ،اامتا تااا حااين لهاام   

لرغش ةن للم ه ثرشءت ءلتشللْين ةن ءلةمس شءلةاشءرت ءلةفتايا  ءلاةش ء قلصمت  ل ل،شءام ،ت ةرءت  م
 م:www.transparency.orgشءل لرش إ ششتق م للقتيرءت ةاظة  ءلل متي  ءلتشلي  )

 

%  ن ل ل له تا  ي   ياخ ؤ 20لزيت ل ل   ء ،لثةمر تا  ي   ياللر  هم ءل ،مت  ا،    -
 تيهم ءل ،متإ

 

 شةي   ن ثةاهم ءلحقيقا  ، س ءل ،مت شها ة ملغ  من % ةن ءلةللريمت ءلح20لزيت فثةمن  -
 ةن ءلة لرؤ ء،لختءةهم للةا ف  ءلفمة إ

 

 % ةن إ ةملا ءلاملج ءلةحلا إلا ةةمر،مت للفلا  مل ،متإ5يذهس  -
 

 لاخ ؤ  م تءت ءلتشل  ةن ءلهرء س شغيرهم  مل ةمرك شءلر،ششإ -
 

 رلش  شءلةح،ش ي  شءلش،مط إلاخ ؤ   ما  ءلفمةلين تا ف هز  ءلتشل  شغيرهم الي   لل -
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 وتؤدي الحوكمة الرشيدة إل :  (2

 ا ش اتءللهمتاا طاره شل ريار ،يم،املهم شخاتةملهما  للا متيلهمتا ءلح شةا  الي ا   زيادة ثقة المواطن
إ  اا  شةحمشللهاام ء ،اال م    حليم اامت ءلةااشءطاينلغياار ءلةللاازةينا  شة،ااماللهما شة متحلهاام لل ،اامت

  م شلقتير ء ل هشت ءلح شة  خمصا  تاا ظا  ةحتشتيا  ةشءرتهاما شف ثار ذلك ي ف  ءلةشءطن ف ثر إترء
 ء،لفتءت ء لة،ماتلهمإ 

 

 اان ءل،يم،اامت شءلخااتةمت ءلةقتةاا  لهااشإ تقاات ش اات ءللقرياار ءلفااملةا  رضــا المــواطنين والمســتفيدين 
 الق  ة ملر   ين ءلحش ة  ءلرليت  شزيمت  ثق  ءلةشءطن   World Happiness Reportلل،فمت  

 لح شة  ةن  ماس شرهم ءلةشءطاين ش،فمتلهش ةن  ماس آخرإتا ء
 

 لاا  اشت  ءلخاتةمت شفش اه  المتابعة والرقابة الفعلالة للمواطنين، والمحليات، والجمعيـات األهليـة 
 ءلا قمت   ه  لشتر ءلل متي ا شش شت قشء ت للة،مال  شءلةحم،   ية ن ءلل شا إليهمإ

 

 شءلةفلشةاامت ءل،االية   شءلةلاامر   ءللاا متي اهاام ة اياا   لااا لورشــادة  الوصــول لقــرارات أكثــر حكمــة
ف ثار قنر  اام  - املة لة  ءلةاتاا  –ءللاا لف اس ردأ ءلطارء  ءلةخلل ا  ءلةفايا  شءللاا ينفات  فهاهم 

 ةن ءلةشءطاين شترءي    ةل اللهش ةن ءلح شة إ
 

 شلحار   اشءلش،امط  لغيامس ءلرلاش الي ا   الحصول علـ  الخـدمات بسـعر مناسـب وجـودة مناسـبة
 شءحلرءش ءلقشء ت شءلقشءاين ءلةاظة  ل شت  ءلختة إ شءل فملي ا ءل  ما 

 

 اااشءا ءلةش اااشت  تاااا ةر اااز صاااام   ءلقااارءرا فش تاااا ءلقم ااات   – مشـــاركة كافـــة األطـــراف المعنيـــة،
تا صام   ءلقرءرءت شءل،يم،مت  اتا ء ةان لف يارهش  ان ءحليم املهشا شء  اتءا آرء هاش تاا  -شءلة لة  

 تةمت شءلة،م ت  تا لا يذهم شصش  إلا لقييش ءلقرءرءت شءل،يم،مت شءلختةمتإءل،يم،مت شءلخ
 

 وخلق فرص  -  ةشتهم ءل قر  هش  رية  ءل ،مت – مل رية  ءلةاظة   القضاء عل  جرائم عديدة
  ، س ة متح  ءل ،متإ عمل أكثر

 

 شء،ال م    اشت ش    اما ءلةقتةا  ةان خاال   إرساء األسس الالزمة لالرتقاء بالسياسات والخدمات 
ما شقتر   لا ءلا مذ شءلشصش  للةشءطاين شءلةامطا شءحلرءش لة مت  ءلقماشنف  را   إءل ثر ءحليم  

 إ  املرغش ةاان فن األطـر القانونيـة والمؤسســية الالزمـة لتـوفير الخـدمات بشــكل فعلـال وعـادل تـوفر
ملا  تا ن ذلاك   يقلا  ةان لط يقمت شء،لختءةمت للك ءلطار ءلقماشايا  شءلةد،،اي  قات ل اشن غيار تف  
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فهةياا  ش ااشت ءلغطااما ءلقااماشاا شءلةد،،ااا حيااث ينفاات ءلخطااش  ءلشلااا ءللااا ي ااس فن ل،اا ا لااشتير 
 ةخصصمت ةملي ا  ةم فاه يحتت  شت  ءلختة  ءلةقتة  شل ل لهم  ةم   ين رِّا  ين حم ش شةح ششإ

 

 ــددة لمســاءلة ومحاســبة المســؤولين لااشتر ــوات متع ــبل وقن ،اامال  ف ثاار ،ااهشل  ةةاام ي فاا  ءلة ُس
شتفملياا ا شينلاا   ءلة،اادشلين  لااا ةلم فاا   ةلهااش  تقاا  ش  ااما  حلااا   لاالش ة،ااماللهشا شقاات ل ااشن 
،ن   شقاشءت ءلة،مال  تءخلي  ف  ةن تءخ  ءل ه  ءللا يالش ة،اماللهم  ا تءر  ءلل لاي  فش ءلةلم فا ا 

 م،ااالختءش صاااامتيا  فش خمر يااا  ةااان خاااال  ة لاااس فةااااما فش  ةفيااا  فهليااا  ةفايااا ا فش ءلةاااشءطاين
 ءلل مشأ شة ملس ختة  ءلةشءطاينا فش لصفيت ءلةر شةقم ل  ءلة،دشلينإ
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 ما أهمية تقييم الحوكمة الرشيدة؟

  لنةث  ءلةدلرءت فتء  همة  لللفر   لا  شءاس ءلقصشر تا لقتيش ءلختة  ش،    ش ه  مش
شةلم ف  ةفت ت ءللطشر تا ة،لشأ  الح،ياهما إةم  ةقمرا  فتءا ءلتشل   لا تلرءت زةاي  ةحتت 

ءلختة ا فش  ةقمرا  فتءا ءلتشل  ة  ةثياللهم ةن ءلتش  ءلخرأ  لا ا س ءلةدلرا شةلم ف  
  ةقلرحمت ءللطشير ءلةحلةل  شءلة،لةت  ةن ل مرس هذه ءلتش إ

   تا قيمس ح ش ءل هشت  مهمة   ءللفس ءلةدلرءت تشر
ال ءلة ذشل  للح،ين فتءا ءلقطم مت ءلختةي ا ت

ية ن لقييش ا مه فش تل  هذه ءل هشت تشن 
ءلر شع لةدلرءت تقيق  لشه  ةتأ تفمليلهما 
شا محهم تا لح،ين اش ي  ءلختةمت ءلةقتة ا 

فش ه ءلهف  فش ءلقصشر ءللا   ةم ل ل 
 لحلمج لةزيت ةن ء هلةمش شءإلصالهإ

 ،يل  تف مل  لة،م ت  شرت  لنفت ءلةدلرءت ءلةخلل   ءلةلفلق   ملحش ة  ءلرليت  شة متح  ءل ،مت ش
ش ا صامع ءلقرءرا شءلةشءطاينا شءإل الةيينا شءل متيةيينا شغيرهش ةن ءلةفايين تا ءلة لة  
ءلةتاا  لا ءإلحمط   ملشهمع ءلةلفلق   ملحش ة  ءلرليت  شة متح  ءل ،متا شتهش ءلصشر  ءلفمة  

 لشه  ءلتشل   ل   ة ،ط شة ملر ةن خال  هذه ءلةدلرءتإ 

  ن للتش  شءلةد،،مت ءلةماح ا شءلةفايين ةن ءلقطمع ءلخم  شءلةق لين  لا ء ،لثةمر ينة
ء ،لفما   هذه ءلةدلرءت للشتير ةفلشةمت حش  ة،لشأ شتر   ءلحش ة  ءلرليت  شة متح  ءل ،مت 

 تا  لت ةمإ

 الحاجة لهذه المؤشرات ظهرت نتيجة مجموعة من العوامل الرئيسية منها: أن يمكن القول

  هلةمش ءلةلامةا  لحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي  ء
ءللا لش ء ل ما  ليهم ةن ءلتش   لألل ي 

 ي  ءل هما  هي   ءلةش ءلةلحت شءلةاظةمت ءلتشل
ةزيت ةن ء هلةمش تا   ذ  ت م ءلتش  إلاةةم 

ءلفتيت ةن ءلف ز تا  ءللفر   لا ا،س شف، مس
  إءلقطم مت  م،لختءش ةدلرءت غير لقليلتي 

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://borsat.net/DownloadFile.ashx?FileName%3Dbf7ebfc7-0f58-44aa-824a-f5e5ef5ed13e.jpg&imgrefurl=http://avb.s-oman.net/showthread.php?t%3D1709181&h=228&w=313&tbnid=RvlQDYDRxvZR0M:&zoom=1&docid=7XxRctQeJ5NOgM&ei=AdqfVJagCIfMyAO9m4CwCg&tbm=isch&ved=0CC0QMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=1815&page=2&start=15&ndsp=21
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.eptc-egydrug.com/Images/trtrtrled-1 copy.gif&imgrefurl=http://www.eptc-egydrug.com/arb_Page32.htm&h=406&w=461&tbnid=gDche7vPLdM2UM:&zoom=1&docid=RZeKfkn4QcbG1M&ei=AdqfVJagCIfMyAO9m4CwCg&tbm=isch&ved=0CCsQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1711&page=2&start=15&ndsp=21
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 ءلةاظةمت ءلتشلي  شءل همت ءلةماح   ءهلةمش
تا  ا شذلك فةال  لاةي ءلللقرشؤ  ةفرت  شءق  

ة،م ت  هذه ءلتش   لا شه  خطط  لمةل  
،شءا ةن ءلامحي  ءللةشيلي  فش ةن  الللطشير

 فص حت ءلامحي  ءل اي  شءللقاي ا ش مللملا
للتش  ءلةماح   مهمة   ءءلةدلرءت لنةث  ةفيمر  

لة،م تءت ءلةش ه  لل ت تا ح ش شط يف  ء
 فص حت لهذء ءلقطمع تا ءلتش  ءلامةي إ  ةم

ال،لثةمرءت شءلقرشؤ تا لح،ين لءلةدلرءت ذءت فهةي    رأ تا لقييش ءلةرتشت شءلثر ءل فلا 
  حمل  ءلةرءتا  هذه ءلتش إ

 ءللا لقها  أهةي  لشتر ءلل متي  شءلازءه   ين فطرء  ءلة لة ا شهش ةم ة   ش لفزيز ة مت  ءلح
ءلهي مت ءلح شةي  فش  تا،شءا  ال    ملهرشر  ةرءق   فتءا  ةي  ءلقطم مت ءلختةي   ملتشل ي،ل

للشقش   لا ة،لشأ فتء هما شءقلرءه ،   ءللطشير ءلةأةشل إ  مإلهمت  إلا  اءلقطمع ءلخم 
ءحلرءش حا ءل رت تا إلمح  ةصمتر ءل يمامت ءلخمص   ملقطم مت ءلحيشي  تا ءلة لة ا شلة ين 

 طالع  ليهما شةقمرالهم  ةدلرءت فتءا ءلتش  ءلخرأإين شءلتءر،ين ةن ء ءل محث

 ءلح شةمت ءلقشةي  شءإلتءرءت ءلةحلي   ملتل  ءلةلةش،  ةن شءق  ءلة لة ا شءللفر   لا  لزشيت
ششه   اللختةمتإ شلنةث  هذه ءل يمامت ءل،مس  لخمذ ءلقرءرءت مءلةامطا ءل ثر ءحليم   

فة   لا لحشي  ء ال مه ةن ءللر يز  لا ءل شءاس لهتء  ءلة،لق لي إ  ةم شلحتيت ءل اءل،يم،مت
للشصش   مش ي ي   مشءقلصمتي   مءلةمتي  شء ،لهال ي  إلا ءللر يز  لا لح،ين اش ي  ءلحيم  ء لةم ي  

 لة،لشأ حيم  فته  ل ةي  ءلةشءطاينإ

 

ا حت ذءلها  ةم فاه ليس ءلةفيمر ءلشحيت فن  اما هذه ءلةدلرءت ليس ءلغمي  تتا ءلاهمي  ي س ءللأ يت  لا 
اةم هش  ةثم   ل،ليط ءلهشا  لا ة ةش   ةن تا  ءلفمة  ختةمتءلللت ل   لا لطشر  ءلة لة ا شء 

 ءلقهميم ءللا لهش ءلة لة    ةي  ت ملهإ

  

http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://www.asdaapress.com/Uploads/Image/597106177640952000.jpg&imgrefurl=http://www.asdaapress.com/?newsID%3D598&h=508&w=900&tbnid=el_B7jNJWZnQYM:&zoom=1&docid=mxBzN3XpggIezM&ei=AdqfVJagCIfMyAO9m4CwCg&tbm=isch&ved=0CD4QMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=429&page=2&start=15&ndsp=21
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 ما هي خطوات تقييم الحوكمة الرشيدة )المنهجية(؟

 ةااااا  تاااااا ثالثااااا  قطم ااااامت ختةيااااا   شهريااااا  قيااااامس شلقيااااايش ءلحش تاااااا ةر اااااز ءلفقااااات ء  لةااااام ا  ء،ااااالات
 لاااااا صااااايمغ  إطااااامر  ااااامش شطااااااا للقيااااايش ءلحش ةااااا   -إ ةااااام    - لاااااا ةاه يااااا   لةيااااا  للااااامر ي  لقاااااشش 

اااام تااااا قطم اااامت  تااااا ةصاااار ياااالش ء قلااااتءا  ااااه تااااا شهاااا  ةدلاااارءت شف،اااا ل  ةل ااااا  ليهااااما شف ثاااار لخصص 
 ةخلمر  ها: 

 
 للفليش ءل،م،اء  لر مي  ءلصحي  ءلشلي ء   شءلصر  ءلصحاةيمه ءللرس 

 

 

قطم اااااااامت ختةياااااااا  ف،م،ااااااااي  لةااااااااس ءلحياااااااام  ءليشةياااااااا  للةااااااااشءطاينا  هااااااااذه ءلقطم اااااااامت هااااااااا ش ةياااااااا 
شياااااف س ء هلةاااامش  هاااام  لااااا زياااامت  ءلثقاااا   ااااين ءلةااااشءطاين شءلتشلاااا  خمصاااا   شفاااااه لااااش ءخليمرهاااام شء  طمدهاااام 

اا شغيااااارهش ءلشلشيااااا  اااااازش    لاااااا رغ ااااا  ءلةلااااامر ين ةااااان ءلح شةااااا ا شءلقطااااامع ءلخااااام ا شءلة لةااااا  ءلةااااات
ةااااان ءلةهلةاااااين تاااااا ،ل،ااااال  ةااااان شر  ءلفةااااا  شءلحلقااااامت ءلاقملاااااي  ءلةنش،اااااف  ءللاااااا  قاااااتهم ةر اااااز ءلفقااااات 
ء  لةاااااام اا شءللااااااا ف ر ااااااشء تيهاااااام  اااااان رغ اااااالهش تااااااا لر يااااااز ء هلةاااااامش  قطم اااااامت ءللفلاااااايشا شءلصااااااح ا 

 شءلةيمه شءلصر  ءلصحاإ 

هم تااااا للااااك ءلقطم اااامت  لااااا ة،اااالشأ شقاااات لااااش تفلي اااام  ةاااا  ءل يمااااامت ءلةلفلقاااا   ةدلاااارءت ءلحش ةاااا  شف،اااا لل
ةحمتظاااا  ءل يااااشش )ةاااا  إة ماياااا  ءللش،اااا  تااااا  اااامقا ةحمتظاااامت ةصاااار ة،اااالق ال م  ةاااام لااااش لحليلهاااام شصااااش   

 إلا ةدلر ةر س للحش ة  تا ءللفليش ءل،م،ا شقطم مت فخرأإ
 

 شتيةم يلا ل صي  ءلةاه ي  ءللا ء لةت  ليهم ءل ريا تا لقييش ءلحش ة  تا ءللفليش ءل،م،ا:

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://static.annahar.com/storage/attachments/86/UI_3_540552_large.jpg&imgrefurl=http://www.annahar.com/article/85515-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&docid=DnlyVHoBE1YUeM&tbnid=TglAKnOmI4RfAM:&w=615&h=408&ei=YOmfVNnwKcj2O6nfgbgH&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://m-quality.com/wp-content/uploads/2014/11/health-inspectors.jpg&imgrefurl=http://m-quality.com/?cat%3D12&docid=U5xidy9QxjXZjM&tbnid=2FmdnpzxFQjNPM:&w=640&h=360&ei=-OmfVPGtDYPIPILzgYgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http://myah.co.il/Public//image//1water-supply.jpg&imgrefurl=http://www.myah.co.il/?mod%3Darticles%26ID%3D125&h=682&w=682&tbnid=TFqO02nFUJr61M:&zoom=1&docid=-dwETm1RWg_LzM&ei=weqfVPTxJ6SfyAPBv4HgCw&tbm=isch&ved=0CFAQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=443&page=2&start=18&ndsp=23
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 : 2(1)ملحق  صياغة إطار عام وطني لتقييم الحوكمة في مصر (1

 خطااش  فشلاااا احااش قيااامس ءلحش ةااا  تااا ءلقطم ااامت ءلختةيااا  ءل،م،ااي  تاااا ةصااارا قاامش ترياااا ءلحش ةااا  
يل،اش   ةر ز ءلفقت ء  لةام ا لش  ةار  تاا ةصار  صايمغ  إطامر  امش شطااا للقيايش ءلحش ةا  تاا ةصار

 مللاةش  ةان حياث لر يازه  لاا ءل فامت ءلةلفاتت  للحش ةا ا شةخللا   ةشءاةله لل ي   ءلةصري ا  ةام يل،اش 
 شقت خه  هذء ءإلطمر للفتيت ةن ءلةرءح  فهةهم:ءلطرء  ءل م ل  تا ذءت ءلشقتإ 

 

ةرء فاا  ءلخ اارءت ءل،اام ق  للااتش  شءلةد،،اامت ءلتشلياا   لااأن قياامس ءلحش ةاا  شة متحاا  ءل ،اامت شفهةهاام فم 
ما شةدلارءت UNDP’s governance frameworkألةاش ءلةلحات  )إطامر ءلحش ةا  لل راامةج ءإلاةام ا ل

 USAID’s democracy and governanceءلتيةقرءطي  شءلحش ة  للش ملا  ءلةري يا  لللاةيا  ءلتشلي  )
indicatorsما شءلةدلااارءت ءلفملةيااا  إلتءر  ءلح اااش لةفهااات ءل ااااك ءلاااتشلا (World Governance 

Indicators) ءلشرش اا ء لحامت تش  تاا ءلحش ةا   ان لةحامتا ش (European Union’s Country 
Governance Profiles) ءل لاري  للة،الشطامت ءلةلحات  ءلحهار  ل راامةج ءلةاش لح اشا شةدلار ء 

(UNhHABITAT’s Urban Governance Index) ءلةلحاات    ءلةااشاشلقياايش ءلح ااش ءلفااملةا ل مةفاا 
UN University’s World Governance Assessment)إم 

لحلي  ءلخ رءت ءلتشليا  للاتش  شءلةد،،امت ءلتشليا   هات  ءللشصا  إلاا لا   إطامر للقيايش ءلحش ةا  سم 
قيااامس قاااتر  ةقاااتةا ءلختةااا  ءلةخلل اااين  لاااا لط ياااا ة ااامت  ءلحش ةااا  ةال اااش للحملااا  ءلةصاااري   هااات  

 يل شن ءإلطمر ةن:ءلةلفتت ا ش 
 

ءل فمليااا ا شءل  اااما ا  :ت  ف،م،اااي  هااااءل،اااش ءإلطااامر  لاااةشله لل،اااف  ة ااامفهاااش ة ااامت  ءلحش ةااا :  -
 شءلل متي ا شءلةلمر  ا شء ،ل م  ا شءلفتءل ا ش،يمت  ءلقماشنا شة متح  ءل ،متا شءلة،مال إ

 

 لااة  ءإلطاامر  متاا  ءلطاارء  فهااش ءل اام لين ءلااذين يلف ااشن تشر ء تاام ال  تااا لط يااا للااك ءلة اامت : -
لقيامس قاتر   ا  ةاهام  لاا لط ياا ة امت   ةا صمح   ءلةصلح  شذءت ءلفالق  ءلة ملر   لقتيش ءلخت

حيث لش لغطي  ءلح شة   هي ملهام ءلةخلل ا ا إلاا  مااس ءلةاتيريمت ءلختةيا  ءلحش ة  ،مل   ءلذ را 
ءلة،اادشل   اان ءلةلاامر   ءلة ملاار  تااا صااا  ءلقاارءرءت ءلخمصاا   اا تءر  هااذه ءلقطم اامتا  ااذلك ر ااز 

لااا  ماااس ءلح شةاا  شءلفاامةلين ءإلطاامر  لااا ةقااتةا ءلختةاا  ءل،م،اايين فش  ءلفاامةلين   ملح شةاا  إ شء 

                                                           
تماعي د. ضالد زكريا أمي ، والذ  تم اإل تداء به ( اإلطار العام لتقييم الحوكمة الذ  أعده مستشار مركز العقد االج1يترم  ملحق ) 2

 الحًقا في األطر العامة للقااعات الثالثة: التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي.
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 هاام لااامش  ءإلطاامر ةد،،اامت ءلة لةاا  ءلةااتاا ءلةخلل اا   مإلهاامت  إلااا ءلقطاامع ءلخاام   م ل اامرهش 
ةاان ءلةلاامر ين تااا لقاااتيش هااذه ءلخااتةمت شصاااا  ءل،يم،اامت شءلقاارءرءت ءلخمصااا   هااما  ااالش    لاااا 

  ءل همت ءلقهم ي إة لة  ءل،يم،ا )ةلر ينا فحزءس ،يم،ي ا  رلةمايينما ش ءل
 

شلفله ةن ءلشءه  فن ءإلطمر ءلذأ قمش ءلةر ز  لصةيةه لش يقش  لا ت ر  تص  ءلةشءطن  م ل امره 
اةام ام ف ا ةان ء هلةامش  مفحت فصحمس ءلةصمل ا شذلك ليس ل مهال   لا ءإلطالا لتشر ءلةاشءطن شء 

تااا ا اس ءلشقات  هاام  ءشةلاأثر  تيهام  ءءلزء ات  اه ش اتشره تااا  ةليا  ءلحش ةا  شذلااك  شصا ه  امةال  ةاادثر  
ةاان ءلخااتةمت ءلاهم ياا  ءلةقتةااا  ةاان خاللهاامإ ت ااا ءلاهميااا ا ءلهاات  ءل،م،ااا ةاان لط ياااا  مشةال ف اا

ءلحش ة  تا اطما لقتيش ءلختةمت ءلفمة  هش رتمهي  ءلةشءطن  م ل مره ءلةال   ءل،م،ا ةان لقاتيش 
  ة شامت ءإلطمر شة   ا  ءلطارء ا ةةثال  تا   ململا تقت فص    ءلةشءطن  للقم ي  ءلختةمتإ ش مل

ن  اامن ذلااك يل اامشت  ط يفاا  ءلحاام  ةاان ة ااشن إلااا فخاارا حيااث ا اات لفاامظش تشر ءلةااشءطن تااا  شء 
إطمر ة شامت ءلحش ة  ءلخمص     ما  شتم لي  لقتيش ءلختةمت شف فمت فخارأ  ملةلامر   شءللا متي  

 فةمةهإ شءلة،مال إ تملح شة      ةد،،ملهما  لا ، ي  ءلةثم ا ة،مال  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا خهاا  ءإلطاامر إلااا ءلفتياات ةاان ءلةرء فاامت شءلةامقلاامت ءلتءخلياا   ااين ف هااما ءل ريااا شءلخ ياار ءشفخيار  جم 
ءلة،دش   ن إ تءت ءإلطمرا شلش ء ل ما  لا إثرهم  لاا ء قلاتءا  ة شاامت ءإلطامر للقيايش ءلحش ةا  تقاط 

ملصاااح ا شءللفلااايشا شةيااامه ءللااارس شءلصااار   ملا،ااا   للخاااتةمت ءلةقتةااا  ةااان خاااال  ءلح شةااا  ءلةر زيااا   
ءلصااحاا تااا حااين ينة اان ء  لةاامت  لااا إطاامر آخاار  للحش ةاا   لااا ءلة،االشأ ءلةحلااا  للقياايش ءلحش ةاا  
 ملا،   لختةمت فخرأ لقتةهم ءل،لطمت ءلةحلي  ةث  ءلاظمت ا شءإلامر ا شلف يت ءلطرا ءلتءخلي ا شءللغم  

  إءلفمة  ءلةحلي  ءلخرأ

لقيــاس  1  فــي ملحــق اســتخدام مؤشــرات اإلطــار العــام المتضــمنتجــدر اإلشــارة إلــ  أنــ  يمكــن 
المصرية، الحكومة من خالل قياس الحوكمة لدط قيادات  عامفي مصر بشكل الحوكمة  وتقييم

ــاملين بالحكومــةو  ــدمي الخدمــة األساســيين أو الع ــدني، و مق القطــاع ، و مؤسســات المجتمــ  الم
 ة. كمـايالمجتم  السياسي )مشرعين، أحزاب سياسية، برلمـانيين(، والجهـات القضـائ، و الخاص

توجد الكثير من الخيارات األخرط، حيث يمكن قياس وتقييم الحوكمة لـدط طـرف واحـد أو أكثـر 
مـــن األطـــراف ســـالفة الـــذكر، ويمكـــن أيضـــا قيـــاس بعـــا المبـــاد  )علـــ  ســـبيل المثـــال مبـــدأ 

 المشاركة( أو المؤشرات وليس جميعها والتي تراها الجهة التي تقوم بالقياس محل أهمية.

 



16 

 : القطاعات الخدميةتقييم الحوكمة في  صياغة مؤشرات (2

لنفت خطش  صيمغ  ءلةدلرءت ءلقطم ي  ةن ءلخطشءت ءل شهري  ءللا لاف س  لا  شت  ءللقييش ءلخم      
 ملحش ة  تا قطمع ةم  ل    مشا شلقييش قتر  ءل م لين ءلةخلل ين  لا لط يا  شهر ة امت  ءلحش ةا  تاا 

ن ءلهةيا   ة امن ءلللامشر ةا  ءلفامةلين  اذلك ءلقطامع شءلةهلةاين ذلك ءلقطمع  ل   خم ا شةن ث ش  من ة
 ه ،اشءا ةان ءلح شةا ا فش ءلقطامع ءلخام ا فش ءلة لةا  ءلةاتااإ شللهاةن هاذه ءلخطاش  صايمغ  ةدلارءت 
ذ ي  ةام،  ا شةحتت ا شقم ل  للقيمس شةل ا  ليهم شلل مشت ةم  ين ةدلرءت ة اي   لا ءلخ ر  ءللخصي ا 

 ،لات إلا ءلرف  ءللخصامإ شفخرأ إترء ي  )ل

ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا ا ش ءللفلاايش ءل،م،اااا شقاات ءخلاامر ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا ءللر يااز  لااا قطم اامت 
 2ةةم لطلس  تءي   ترء،  ءإلطمر ءلةد،،ا شءلقماشاا لللك ءلقطم امت )ءلةالحاا  ءلصر  ءلصحاش  ةيمهشءل
إ شهااش ةاام ،ااش  ياالش لاارحه  ملل صااي   حق ااممعا  اا  قطااشذلااك ق ياا  صاايمغ  ءلةدلاارءت ءلخمصاا   م 6ش 4ش
 متاا  ءللااا ف ااتهم ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا ءلةدلاارءت قاات ء،االهتتت ت ا7ش 5ش 3 ةاام يلهاا  تااا ءلةالحااا ش 

ما 5)ةلحااا ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا  ش ما 3)ةلحااا للفلاايش ءل،م،ااا ءخااتةمت ءلةفايااين  لقااتيش ءل اام لين فش 
تءرءت لفليةيا ا  مإلهامت  ةن  م7شءلةيمه شءلصر  ءلصحا )ةلحا  ح شةا   هي ملهام ءلةخلل ا ا شةاتيريمت شء 

إلا ءلقطمع ءلخم  شءلة لة  ءلةتاا  م ل مرهةم ةن ءلةلمر ين تا لقتيش هذه ءلختةمتا شصا  ءل،يم،مت 
قااشش  قياامس تر اا  لط يااا هااد ا ءل اام لين لة اامت  ءلحش ةاا  شهااا: ءل فملياا ا شءل  ااما ا م لءلخمصاا   هاامإ  ةاا

 شءلةلمر  ا شء ،ل م  ا شءلفتءل ا ش،يمت  ءلقماشنا شة متح  ءل ،متا شءلة،مال إ شءلل متي ا
 

 

 

 

 

شءلفاامةلين   يااءلح شةءلحش ةاا  ءلةلفلقاا   ملقياامتءت شقاات قاامش ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا  قياامس ةفظااش ةدلاارءت 
شءلصاااار   ءللاااارسةيااامه ش ءلر مياااا  ءلصاااحي  ءلشلياااا ا ش ءللفلااايش ءل،م،اااااا  ملح شةااا  تيةاااام يلفلاااا  ة اااام ت 
  ءلصحاا شذلك  لا ءلاحش ءآللا:

أن  يمكن للجهة التي تقوم بالقياس والتقييم تبع ا للحاجة والغرا مـن التقيـيم  تجدر اإلشارة إل 
 أو أو قطــاع حكــومي مــا،حكومــة ال - لــدط فاعــل واحــدا قيــاس الحوكمــة وتقييمهــالتركيــز علــ  

ولــيس كافــة الفــاعلين مــن خــالل اختيــار المؤشــرات  - المجتمــ  المــدني و، أالقطــاع الخــاص
ــذلل الفاعــل مــن جــدول ــي المالحــق  الخاصــة ب ــل  7و 5و 3المؤشــرات المتضــمن ف ــيت تل وتنق

ــن للجهــة اختيــار بعــا تلــل  المبــاد  أو المؤشــرات وتحويلهــا إلــ  أســئلة وقياســها. كمــا يمك
 المؤشرات التي تراها ذات أولوية وأهمية في القياس.
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 3(  مؤشرات الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم األساسي1
 )والتي ُيمكن استقاء بياناتها من المواطنين/ استمارات األسر المعيشية(

 أواًل: مؤشرات حوكمة التعليم األساسي في المدارس

 الفعالية

 رضا الطالب عن المدرسة

 بنى المدرسي ومرافقهرضا الطالب عن الم

 نسبة الرضا عن نظافة واتساع الفصول

 نسبة الرضا عن الحوش واتساعه

 نسبة الرضا عن دورات المياه في مدارسهم

 نسبة الرضا عن الكانتين وأسعاره

 رضا الطالب عن المدرسين

 نسبة الرضا عن أداء المعلمين 

 جودة وفعالية األدوار التعليمية للمدرسة

 دور المدرسين فعالية

 نسبة الطالب الذين تشجعهم المدرسة على االعتماد على أنفسهم والبحث عن المعلومة 

 نسبة الطالب اللذين ال يحصلون على دروس خصوصية 

 فعالية األنشطة المدرسية

 وغير صيفية( نسبة الطالب الذين تقوم مدارسهم بدور فعال في تنمية مهارات الطلبة من خالل أنشطة إضافية )صيفية

 فعالية استخدام التكنولوجيا

 نسبة الطالب الذين تستخدم مدارسهم وسائل تكنولوجيا حديثة 

 فعالية الكتاب المدرسي

 نسبة الطالب الذين ال يشترون كتب أو مالزم خارجية 

 الكفاءة

 كفاءة المدرسة المؤسسية والفنية

 فقه(الكفاءة البنيوية للمدرسة )كفاءة المبنى ومرا

 نسبة الطالب التي ترى أن عدد الفصول كافَيا

 نسبة الطالب التي ترى أن عدد دورات المياه كافَيا

 الكفاءة الفنية )التعليمية( للمدرسة: كفاية المستلزمات البشرية والمادية وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية

 نسبة الطالب الذين يروا أن عدد المعلمين كافَيا

 ة الطالب الذين يروا أن حجم المستلزمات المدرسية )الكتب، والطباشير، وغيره( كافَيانسب

 فنية( كافَيا -نسبة الطالب التي ترى أن األنشطة )رياضية

 غياب  المشكالت التي قد تؤثر سلبا على كفاءة المدرسة أو تؤدي بالنهاية إلى التسرب التالميذ

 غياب المشكالت المتعلقة بالبيئة 

 نسبة الطالب الذين يرون أن البيئة المحيطة بالمدرسة نظيفة

 نسبة الطالب الذين يرون أن البيئة المحيطة بالمدرسة أمنة دون معاكسات أو بلطجة 

 غياب المشكالت المتعلقة بصعوبة الوصول للمدرسة

 نسبة الطالب الذين يرون أن الطريق للمدرسة آمن 

 المواصالت للمدرسة متوفرة ورخيصة وآمنةنسبة الطالب الذين يرون أن 

 غياب المشكالت المتعلقة بالمصروفات الدراسية

 نسبة الطالب/ أولياء األمور الذين يرون أن المصروفات الداسية مالئمة لقدرات أولياء األمور

                                                           
3
 أعد مؤشرات وتقييم الحوكمة في التعليم األساسي الدكتورة/ ياسمي  ضرر . 
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 الشفافية

 الشفافية الطواعية للمدرسة فيما يتعلق باألمور المالية والتعليمية

 الطواعية  للمدرسة  فيما  يتعلق باألمور الماليةالشفافية  

 نسبة الطالب الذين تتواصل مدارسهم معهم وتعلمهم أي أمور متعلقة بالمصروفات الدراسية

 نسبة الطالب الذين تتيح لهم مدرستهم إيراداتها  ونفقاتها علنا 

 الشفافية الطواعية للمدرسة فيما يتعلق باألمور التعليمية

 الب الذين تتواصل معهم مدرستهم وتعلمهم أي أمور متعلقة بالدراسة وتوقفها واستمرارهانسبة الط

 نسبة الطالب الذين تتواصل مدرستهم معهم وتعلمهم أي أمور متعلقة بمستوى الطفل الدراسي

 نسبة الطالب الذين تتواصل مدرستهم معهم في األمور المتعلقة باألنشطة التي تقوم بها

 مدرسة لطرق مختلفة  إلتاحة المعلوماتاستخدام ال

 نسبة  الطالب الذين ابلغوا أن مدارسهم تستخدم طريقة واحدة على األقل إلتاحة المعلومات

 إتاحة المدرسة للمعلومات المالية والتعليمية عند الطلب

 استجابة المدارس ألي طلبات تتضمن إتاحة للمعلومات

 لطلبات إتاحة المعلومات نسبة الطالب الذين تستجيب مدرستهم

 استجابة المدارس ألي طلبات تتضمن إتاحة للمعلومات خالل وقت مناسب

 نسبة الطالب الذين تستجيب مدرستهم خالل وقت مناسب لطلبات أولياء أمورهم إتاحة المعلومات 

 المشاركة

 ها )البنيوية /التعليمية /اإلدارية وغيرها(سماح المدارس  للطلبة بالمشاركة بالتقييم وإبداء الرأي في المدرسة بجوانب

 مشاركة الطلبة في تقييم الجوانب البنيوية للمدرسة )المبنى المدرسي ومرافقه(

 نسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تقييم األبنية المدرسية

 ارهنسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تقييم الكانتين وأسع

 مشاركة  الطالب في تقييم الجوانب التعليمية للمدرسة

 نسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تقييم المعلمين وطرق تدريسهم

 نسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تقييم المناهج التعليمية

 ييم األنشطة المدرسيةنسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تق

 مشاركة  الطالب في تقييم الجوانب التعليمية للمدرسة

 نسبة الطالب الذين تسمح لهم مدرستهم بالمشاركة في تقييم اإلدارة المدرسية

 مشاركة الطلبة في انتخابات اتحاد الطلبة )تيسير المداس مشاركة الطلبة في انتخابات اتحاد الطلبة( 

 ن اشتركوا في انتخابات اتحاد الطلبةنسبة الطالب الذي

 سماح المدارس   ألولياء األمور بالمشاركة بالتقييم وإبداء الرأي في المدرسة بجوانبها )البنيوية /التعليمية /اإلدارية وغيرها(

 مشاركة  أولياء األمور في تقييم الجوانب البنيوية للمدرسة )المبنى المدرسي ومرافقه(

 ن تسمح لهم المدرسة بالمشاركة آبائهم في تقييم األبنية المدرسيةنسبة الطالب الذي

 نسبة الطالب الذين تسمح لهم المدرسة بالمشاركة آبائهم  في تقييم الكانتين وأسعاره

 مشاركة  أولياء األمور في تقييم الجوانب التعليمية للمدرسة

 تقييم المعلمين وطرق تدريسهم نسبة الطالب الذين تسمح المدرسة بمشاركة أولياء أمورهم في

 نسبة الطالب الذين تسمح المدرسة بمشاركة أولياء أمورهم في تقييم المناهج التعليمية 

 نسبة الطالب الذين تسمح المدرسة بمشاركة أولياء أمورهم بتقييم األنشطة المدرسية

 مشاركة أولياء األمور في التقييم الجوانب اإلدارية للمدرسة

 الب الذين تسمح المدرسة بمشاركة أولياء أمورهم في تقييم اإلدارة المدرسيةنسبة الط

 مشاركة أولياء األمور في انتخابات مجالس األمناء )تيسير المداس مشاركة أولياء األمور في انتخابات مجالس األمناء(

 نسبة الطالب الذين يشارك أولياء أمورهم في انتخابات مجلس األمناء 

 االستجابة

 استجابة  المدرسة الحتياجات الطلبة ومشكالتهم

 استجابة  المدرسة الحتياجات الطلبة ومشكالتهم
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 نسبة الطالب الذين تستجيب المدارس الحتياجاتهم ومشكالتهم

 استجابة المدرسة لشكاوى أولياء األمور ومقترحاتهم

 توفير المدرسة آلليات وطرق لتلقي الشكاوي والمقترحات

 طالب الذين توفر لهم  مدرسه آليات لتلقي الشكاوي وسماع المقترحاتنسبة ال

 استجابة المدرسة بمختلف مستوياتها لمشكالت الطلبة والعمل على حلها

 نسبة الطالب الذين استطاعت اإلدارة المدرسية أو المدرسون بالمدرسة أو األخصائي االجتماعي بالمدرسة حل مشكالتهم

 ستجابة لمشكالت الطلبةسرعة المدرسة في اال

 نسبة الطالب التي استطاعت المدرسة حل مشكالتهم بسرعة معقولة

 العدالة

 عدالة المدرسة في التعامل مع المواطنين

 عدم وجود أية تفرقة في المعاملة بين الطلبة من جانب المدرسين واإلدارة المدرسية

 لتميز بين الطلبةنسبة الطالب الذين ال يقوم المدرسين في مدارسهم با

 نسبة الطالب الذين ال تقوم اإلدارة المدرسية في مدارسهم بالتميز بين الطلبة

 سيادة القانون

 التزام المدرسة بالقوانين المالية والتعليمية الموضوعة من جانب الوزارة

 التزام المدرسة بقوانين الوزارة الخاصة بالمصروفات الدراسية

 تزم مدارسهم بقوانين الوزارة الخاصة بالمصروفات الدراسيةنسبة الطالب الذين تل

 التزام المدرسة بقوانين الوزارة الخاصة بالمقررات الدراسية والمناهج التعليمية

 نسبة  الطالب الذين تلتزم مدارسهم بقوانين الوزارة الخاصة بالمقررات الدراسية والمناهج التعليمية

 الفساد مكافحة

 فساد )من إهمال ورشاوى واستغالل للسلطة والنفوذ( في المدارس غياب مظاهر ال

 إدراك المواطنين لغياب وعدم انتشار مظاهر الفساد في المدارس

 نسبة الطالب التي ترى أسرهم غياب مظاهر اإلهمال

 نسبة الطالب التي ترى أسرهم غياب الرشوة

 طةنسبة الطالب التي ترى أسرهم غياب مظاهر استغالل السل

 عدم التعرض لمظاهر الفساد

 نسبة الطالب الذين لم تتعرض أسرهم لمظاهر اإلهمال

 نسبة الطالب الذين لم تتعرض أسرهم للرشوة

 نسبة الطالب الذين لم تتعرض أسرهم الستغالل السلطة

 المساءلة

 مساءلة الطلبة وأولياء األمور للمدرسة بجوانبها المختلفة )مساءلة خارجية(

 الطلبة وأولياء األمور على مساءلة العاملين بالمدرسة )معلمين وإداريين( قدرة

 نسبة الطالب الذين تأخذ المدرسة آرائهم أو آراء أولياء أمورهم في المدرسين وطرق تدريسهم يتم أخذها في االعتبار

 ية يتم أخذها في االعتبارنسبة الطالب الذين تأخذ المدرسة آرائهم أو آراء أولياء أمورهم في اإلدارة المدرس

 قدرة الطلبة وأولياء األمور على مساءلة سياسات المدرسة

 نسبة الطالب الذين تأخذ المدرسة آرائهم أو آراء أولياء أمورهم في األنشطة المدرسية يتم أخذها في االعتبار

 أسعاره يتم أخذها في االعتبارنسبة الطالب الذين تأخذ المدرسة آرائهم أو آراء أولياء أمورهم في الكانتين و
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 ثانًيا: مؤشرات حوكمة التعليم األساسي بالنسبة للمديرية واإلدارات التعليمية

  الفعالية

جودة وفعالية الخدمات المختلفة للوزارة 

 فعالية المناهج التعليمية الموضوعة من جانب الوزارة

 مفيدة ألوالدهم وتنمي قدراتهم العلمية والعملية نسبة الطالب الذين أفادوا أن المناهج التعليمية

 فعالية الوزارة )ديوان الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية( في تقديم خدماتها للمواطنين

نسبة الطالب الذين استجاب لهم الوزارة )ديوان الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية( من عدد من تقدموا بطلب خدمة 
 منه

 الكفاءة

الكفاءة الزمنية للوزارة 

 تقديم الوزارة )ديوان الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية ( خدماتها للمواطنين في أقل وقت ممكن

 نسبة الطالب الذين استجاب لهم الوزارة )ديوان الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية ( بسرعة

 الشفافية

للوزارة فيما يتعلق باألمور التعليمية الشفافية الطواعية 

 لشفافية الطواعية للمدرسة فيما يتعلق باألمور المالية )إتاحة المعلومات المالية (

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تتواصل معهم وتعلمهم بقراراتها الخاصة  بالميزانية 

 ة )إتاحة المعلومات المتعلقة بالتعليمالشفافية الطوعية للمدرسة فيما يتعلق باألمور التعليمي

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تتواصل معهم وتعلمهم بقرار بدء الدراسة

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تتواصل معهم وتعلمهم بقراراتها الخاصة بسنوات الدراسة 

 اراتها األخرى الخاصة بالتعليمنسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تتواصل معهم وتعلمهم بقر

 استخدام الوزارة لقنوات مختلفة إلتاحة المعلومات

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تتواصل معهم مستخدمة إحدى قنوات االتصال أو أكثر

إتاحة المعلومات للمواطنين عند طلبها 

 احة المعلوماتاستجابة الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية لطلبات إت

نسبة الطالب الذين تستجيب لهم الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية لطلبهم الحصول على معلومة من عدد من 
 تقدموا لها

 استجابة الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية لطلبات إتاحة المعلومات خالل وقت مناسب

 أو المديرية أو اإلدارة التعليمية بسرعة للحصول على معلومة نسبة الطالب الذين استجاب لهم الوزارة

 المشاركة

سماح الوزارة للطالب للمشاركة في إبداء الرأي في األمور المالية والتعليمية 

 المشاركة في القرارات الخاصة بالميزانية

 وتنمي قدراتهم العلمية والعمليةنسبة الطالب الذين أفاد أولياء أمورهم أن المناهج التعليمية مفيدة ألوالدهم 

 المشاركة في القرارات الخاصة بالدراسة والتعليم

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تشركهم في قراراتها الخاصة ببدء الدراسة 

 نسبة الطالب الذين يروا أن الوزارة تشركهم في قراراتها الخاصة بسنوات الدراسة 

 الوزارة تشركهم في قراراتها الخاصة بالتعليم  نسبة الطالب الذين يروا أن

 االستجابة

 االستجابة الحتياجات الطلبة وأولياء األمور

 استجابة المديرية واإلدارة الحتياجات الطلبة وأولياء األمور

 نسبة الطالب الذين يرون أن المديرية واإلدارة تستجيب الحتياجاتهم

 ألموراالستجابة لشكاوي الطلبة وأولياء ا

 توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والمقترحات

 نسبة الطالب الذين يرون أن الوزارة توفر آليات لتلقي الشكاوى وسماع مقترحات
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 االستجابة لشكاوى أولياء األمور

 نسبة الطالب الذين استجاب لهم الوزارة بمختلف مستوياتها من عدد من تقدموا بشكوى

 أولياء األمور سرعة االستجابة لشكاوى

 نسبة الطالب الذين استجاب لهم الوزارة بمختلف مستوياتها للشكوى بسرعة

 قدرة اإلدارة التعليمية أو المديرية على حل مشكالت الطلبة

 نسبة الطالب الذين استطاعت اإلدارة لتعليمية أو المديرية حل مشاكلهم

 العدالة

عدالة تقديم الخدمات التعليمية 

 مديرية واإلدارة التعليمية في تقديم الخدمات التعليميةعدالة ال

 نسبة الطالب الذين ال يروا أن هناك تمييز شديد واضح في الوزارة أو المديرية أو اإلدارة التعليمية

 سيادة القانون

التزام العاملين بقواعد العمل وإجراءات تقديم الخدمة 

 يمية بقواعد العملالتزام العاملين بالمديرية واإلدارة التعل

 نسبة الطالب الذين اختبروا التزام العاملين بالتواجد في أماكن العمل

 التزام العاملين بالمديرية واإلدارة التعليمية بإجراءات تقديم الخدمة

 نسبة الطالب الذين اختبروا التزام العاملين بإجراءات تقديم الخدمة

 ام المالي والدراسي للمدارسكفاية قوانين الوزارة التي تضمن االلتز

 كفاية القوانين التي تضمن التزام المدارس بالمصروفات الدراسية والمقررات والمناهج

 نسبة الطالب الذين اختبروا التزام العاملين بإجراءات تقديم الخدمة

 مكافحة الفساد

غياب مظاهر الفساد في القطاع الحكومي     

 الفساد من التعليم الحكومي إدراك المواطنين لغياب مظاهر

 نسبة الطالب الذين يرون أن القطاع الحكومي ليس أكثر القطاعات فسادا

 المساءلة

توفر سبل وجهات المساءلة الداخلية والخارجية )األفقية والرأسية( 

 توفر سبل أو جهات مساءلة أفقية ورأسية بشكل عام

 قادرة على محاسبة العاملين في التعليم عند تقصيرهم نسبة الطالب الذين يرون أن هناك سبل أو جهات

 معرفة المواطنين بجهات المساءلة الداخلية

نسبة الطالب الذين يرون أن وزارة التربية والتعليم أو المديرية أو اإلدارة التعليمية أو الشئون القانونية من ضمن 
 الجهات القادرة على محاسبة المقصرين

 ات المساءلة الخارجيةمعرفة المواطنين بجه

نسبة الطالب الذين يرون أن مجلس األمناء أو اتحاد الطلبة أو الجمعيات األهلية أو الوحدة المحلية من ضمن الجهات 
 القادرة على محاسبة المقصرين
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 4( مؤشرات الحوكمة الرشيدة في مجال الرعاية الصحية األولية2
 من المواطنين/ استمارات األسر المعيشية()التي ُيمكن استقاء بياناتها مباشرة 
 
 

 المــؤشــــر 

 الكفاءة المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 كفاءة خدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن خدمات الرعاية الصحية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر  المؤشر
 الماضية تتسم بالكفاءة

المؤشرات 
 الفرعية

سبة المبحوثين الذين يرون أن المعاملة كانت جيدة داخل مؤسسات الرعاية الصحية األولية ن
 التي حصلوا منها على الخدمة خالل الستة أشهر الماضية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن األطباء متواجدون داخل مؤسسات الرعاية الصحية األولية 
 هر الماضيةالتي حصلوا منها على الخدمة خالل الستة أش

 نسبة المبحوثين الذين يرون أن الطاقم الطبي المقدم للخدمة يتميز بالكفاءة

نسبة المبحوثين الذين يرون أن الدواء متوفر في مكان تقديم خدمة الرعاية الصحية األولية 
 التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

 لذي حصلوا عليه من مكان تقديم الخدمة مناسبةنسبة المبحوثين الذين يرون أن تكلفة الدواء ا

نسبة المبحوثين الذين يرون أن تكلفة الخدمة الصحية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر 
 الماضية مناسبة

نسبة المبحوثين الذين يرون أن مكان تقديم الخدمة الذي حصلوا فيه على الخدمة يتسم 
 بالنظافة

ون أن المستلزمات الطبية متوفرة في المؤسسات الصحية التي نسبة المبحوثين الذين ير
 حصلوا منها على الخدمة خالل الستة أشهر الماضية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن إجراءات الحصول على خدمة الرعاية الصحية األولية التي 
 حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية سهلة

 مكان تقديم خدمة الرعاية الصحية األولية قريب من منزلهمنسبة المبحوثين الذين يرون أن 

نسبة المبحوثين الذين يرون أن مدة االنتظار المستغرقة للحصول على خدمة الرعاية الصحية 
 األولية مناسبة

 نسبة المبحوثين الذين يرون أن مواعيد فتح المؤسسات الصحية صباحية مناسبة

 مواعيد فتح المؤسسات الصحية مساًءا مناسبة نسبة المبحوثين الذين يرون أن

نسبة المبحوثين الذين يرون أن فترة العمل في المؤسسات الصحية التي حصلوا منها على 
 الخدمة مناسبة

 

                                                           
4
 ستاذة/ مي الجمال. أعد مؤشرات وتقييم الحوكمة في  ااع الرعاية الصحية األولية األ 
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 الفاعلية المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 الرضا عن خدمات الرعاية الصحية األولية

لصحية األولية التي حصلوا عليها خالل الستة معدل رضا المبحوثين عن خدمات الرعاية ا المؤشر
 أشهر الماضية

المؤشرات 
 الفرعية

نسبة المبحوثين الراضين عن خدمات الرعاية الصحية األولية التي حصلوا عليها خالل الستة 
 أشهر الماضية

نسبة المبحوثين الذين لديهم رغبة في تكرار الزيارة إلى نفس مكان تقديم الخدمة الصحية في 
 المستقبل

نسبة المبحوثين الذين ينصحون معارفهم بالتوجه لنفس المكان الذي حصلوا منه على الخدمة 
 الصحية

 نسبة المبحوثين الذين يفضلون قطاع )الحكومة ( في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 

 المساءلة المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 الصحية األوليةتوفر آليات المساءلة في خدمات الرعاية 

نسبة المبحوثين الذين يرون أن هناك طرًقا يستطيعون بها مساءلة المؤسسات الصحية التي  المؤشر
 حصلوا منها على الخدمة في حالة عدم توفير الخدمة بالشكل المطلوب

المؤشرات 
 الفرعية

 

صحية التي نسبة المبحوثين الذين يرون أن هناك طرًقا يستطيعون بها مساءلة المؤسسات ال
 حصلوا منها على الخدمة في حالة عدم توفير الخدمة بالشكل المطلوب

المبادئ 
 الفرعية

 اللجوء آلليات المساءلة في خدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين قاموا بتقديم شكوى بخصوص خدمات الرعاية الصحية األولية التي  المؤشر
 هر الماضيةحصلوا عليها خالل الستة أش

المؤشرات 
 الفرعية

نسبة المبحوثين الذين قاموا بتقديم شكوى بخصوص خدمات الرعاية الصحية األولية التي 
 حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

 االستجابة المبادئ

 االستجابة للشكاوى المؤشر

مة منهم بخصوص خدمات الرعاية نسبة المبحوثين الذين كانت هناك استجابة للشكاوى المقد المؤشر الفرعي
 الصحية األولية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

 االستجابة آلراء المواطنين واحتياجاتهم في خدمات الرعاية الصحية األولية المؤشر

 

 نسبة المبحوثين الذين يرون أن مؤسسات الرعاية الصحية األولية التي حصلوا منها على المؤشر الفرعي
 الخدمة خالل الستة أشهر الماضية تستجيب آلراء المواطنين واحتياجاتهم

 مكافحة الفساد المبادئ

 انتشار الفساد في خدمات الرعاية الصحية األوليةالمبادئ 
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 الفرعية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن مظاهر الفساد منتشرة في خدمات الرعاية الصحية األولية التي  المؤشر
 ها خالل الستة أشهر الماضية )إدراكي(حصلوا علي

نسبة المبحوثين الذين يرون أن اإلهمال وعدم أداء العمل بدقة وأمانة منتشر في خدمات  المؤشر الفرعي
 الرعاية الصحية األولية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

في خدمات الرعاية الصحية نسبة المبحوثين الذين يرون أن طلب الرشوة أو اإلكرامية منتشر 
 األولية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن استغالل المركز والسلطة والواسطة منتشر في خدمات الرعاية  
 الصحية األولية التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية

ومة( المقدم لخدمات الرعاية الصحية األولية ينتشر نسبة المبحوثين الذين يرون أن قطاع )الحك 
 فيه الفساد أكثر

نسبة المبحوثين الذين تعرضوا بالفعل لمظاهر الفساد أثناء الحصول على خدمة الرعاية  المؤشر
 الصحية األولية خالل الستة أشهر الماضية

و هدية أو لجأوا للواسطة للحصول نسبة المبحوثين الذين اضطروا لدفع إكرامية، أو رشوة أ المؤشر الفرعي
 على خدمة الرعاية الصحية األولية خالل الستة أشهر الماضية.

المبادئ 
 الفرعية

 مكافحة الفساد في خدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين قاموا بمكافحة الفساد الذي تعرضوا له في خدمات الرعاية الصحية  المؤشر
 تة أشهر الماضيةاألولية خالل الس

نسبة المبحوثين الذين أبلغوا عن واقعة فساد في حالة دفع رشوة / إكرامية / واسطة عند تلقي  المؤشر الفرعي
 خدمات الرعاية الصحية األولية خالل الستة أشهر الماضية

 المشاركة المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 المشاركة بالرأي في سياسات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن مؤسسات الرعاية الصحية األولية التي حصلوا منها على  لمؤشرا
 الخدمة خالل الستة أشهر الماضية تسمح لهم بالمشاركة بآرائهم

المؤشرات 
 الفرعية

نسبة المبحوثين الذين تم استطالع رأيهم في جودة خدمات الرعاية الصحية األولية التي 
 يحصلون عليها

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تسمح لهم بالمشاركة بآرائهم في تحديد 
 االحتياجات والتخطيط للخدمات

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تسمح لهم بالمشاركة بآرائهم في مناقشة  
 الميزانية )اإليرادات والنفقات( لخدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تسمح لهم بالمشاركة بآرائهم في متابعة  
 تنفيذ المشروعات والبرامج للخدمات

نسبة المبحوثين الذين سبق وأن شاركوا بالفعل بالرأي في خدمات الرعاية الصحية األولية  
 التي حصلوا عليها خالل الستة أشهر الماضية
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 ةالعدال المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 العدالة / المساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن هناك مساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية التي  المؤشر
 يتلقونها.

الصحية األولية التي  نسبة المبحوثين الذين يرون أن هناك مساواة في تقديم خدمات الرعاية المؤشر الفرعي
 يتلقونها.

 الشفافية المبادئ

المبادئ 
 الفرعية

 الشفافية في خدمات الرعاية الصحية األولية

نسبة المبحوثين الذين يرون أن خدمات الرعاية الصحية األولية التي حصلوا عليها تتسم  المؤشر
 بالشفافية

ت الصحية تعلن عن الخدمات المتوفرة والخدمات نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسا المؤشر الفرعي
 الجديدة التي تقدم للجمهور

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن إجراءات الحصول على الخدمات 
 المطلوبة التي تقدم للجمهور

 نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن النصائح الصحية والمشورة
 للجمهور

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن األمراض الطارئة والمعدية 
 للجمهور

 

 

 

 

 نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن طرق الشكاوي للجمهور

قات( نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن الميزانية )اإليرادات والنف
 للجمهور

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن المؤشرات الصحية / مؤشرات 
 األداء للجمهور

نسبة المبحوثين الذين يرون أن المؤسسات الصحية تعلن عن الخطط والمشروعات الصحية 
 للجمهور
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 5(  مؤشرات الحوكمة الرشيدة في المياه والصرف الصحي3
 ُيمكن استقاء بياناتها من المواطنين/ استمارات األسر المعيشية( )والتي

 

  أبعاد مؤشر الحوكمة في قطاع المياه، واألبعاد والمؤشرات الفرعية
 

 الفعالية

 أوالَ: سالمة المياه وحمايتها  

استخدام مصدر امن ومحسن لمياه الشرب ) توصيالت مياه للمنازل واالفنية، مياه معبأة في 
 ات، صنابير عامة، وطلمبات مياه (زجاج

 استخدام مصدر مياه امن محسن لألغراض المنزلية األخرى ) الطهي، غسل األيدي، .... (

 ثانياَ: الوصول للمياه

 المساقة حتي مصدر المياه ) مصدر المياه علي بعد خمسين متر او اكثر (.

 ثالثا: جودة المياه

 ب.رضا المستهلكين عن جودة مياه الشر

 حدوث مشاكل بالنسبة لطعم، ولون، ورائحة وضغط مياه الشرب.

 استخدام وسائل اضافية لمعالجة المياه.

 حدوث امراض تحملها المياه.

 رابعاَ: جودة خدمة المياه
 استمرار تدفق المياه يوميا

 حدوث مشاكل بالنسبة لدفع فواتير استهالك المياه

 ياهرضا المستهلكين عن جودة خدمة الم

 ال يواجه المستهلكون مشاكل في خدمة المياه

 خامساَ: القدرة علي تحمل تكلفة خدمة المياه
 المستهلكون الذين لديهم القدرة علي تحمل تكاليف توصيل المياه للمنازل

 العدالة

 أوال:  وصول توصيالت المياه لجميع المساكن واالفنية
 فنيةوصول توصيالت المياه لجميع المساكن واأل

 ثانيا: المساواة في تقديم الخدمة

 ادراك المستهلكين بان خدمة المياه تقدم الي جميع االسر علي قدم المساواة بال تمييز

 الكفاءة

 أوال: كفاءة قياس استهالك المياه

 استخدام عداد مياه في كل مبني سكني

                                                           
5
 .أعد مؤشرات وتقييم الحوكمة في  ااع المياه والصرف الصحي األستاذة/ منى سالم 
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 انتظام عمل عداد المياه

 هثانيا: كفاءة اجراءات طلب خدمة الميا

 ادراك المستهلكين لبساطة اجراءات طلب خدمة المياه

 رضا المستهلكين عن الفترة الزمنية التي تستغرقها االستجابة لطلب الخدمة

 االستجابة

 أوال: الية التعامل مع الشكاوي

 معدل الشكاوي التي تم حلها بعد ابالغ المستهلكين عنها

 االستجابة خالل فترة زمنية معقولة

 : رضا المستهلكين عن الية التعامل مع الشكاويثانيا
 رضا المستهلكين عن الطريقة التي تم بها التعامل مع شكواهم

 ثالثا: االستجابة لالزمات والحاجات العاجلة

 استجابة شركة المياه لالزمات والحاجات العاجلة

 مكافحة الفساد

 أوال: ادراك الفساد
 ع المياهادراك المستهلكين للفساد في قطا

 ثانيا: التعرض مباشرة لمظاهر الفساد

 التعرض مباشرة لمظاهر الفساد عند مد توصيالت المياه خالل السنوات الخمس االخيرة

 التعرض مباشرة لمظاهر الفساد عند حل مشكلة تتعلق بخدمة المياه خالل السنوات الخمس االخيرة

 المشاركة

 لكينأوال: المشاركة غير المباشرة للمسته
 اجراء مسمع لقياس رضا المستهلك خالل االثني عشر شهرا الماضية

 ثانيا: المشاركة المباشرة للمستهلكين

 مشاركة المواطنين في تقييمات احتياجات المواطنين

 مشاركة المواطنين في تخطيط الموازنة

 مشاركة المواطنين في عملية متابعة تنفيذ المشروعات

 الشفافية

 حة المعلوماتأوال: اتا
 اتاحة المعلومات عندما يطلبها المواطنون

 ثانيا: ارسال المعلومات
 قيام الهيئة المسؤولة عن قطاع المياه بإرسال المعلومات المتعلقة بالخدمة فورا

 المساءلة

 أوال: االبالغ عن الشكاوي
 ابالغ شركة المياه عن الشكاوي في حالة حدوث مشكلة

 ي لمستويات اخرياالبالغ عن الشكاو
 



28 

 
بعاد مؤشر الحوكمة في قطاع الصرف الصحي واألبعاد والمؤشرات الفرعيةثانًيا/ أ  

 
 

 الفعالية

 أوال: مرافق الصرف الصحي المحسن: استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن

استخدام مرافق الصرف الصحي المحسن ) شبكة خطوط الصرف الصحي سواء العامة او الخاصة 
 دام االسر لخزانات الصرف الصحي(واستخ

 ثانيا: جودة خدمة الصرف الصحي

 حدوث مشاكل في الصرف الصحي

 حدوث طفح للمجاري

 رضا المستهلكين عن جودة خدمة الصرف الصحي

 ثالثا: القدرة علي تحمل تكلفة الصرف الصحي

 حي للمنازلالمواطنون الذين لديهم القدرة علي تحمل تكلفة توصيالت خطوط الصرف الص

 العدالة

 أوال: تغطية خدمة الصرف الصحي

 تغطية خطوك الصرف الصحي للمنازل

 ثانيا: المساواة في تقديم الخدمة

ادراك المستهلكين بان خدمة الصرف الصحي تقدم لجميع االسر علي قدم المساواة وبدون تمييز في 
 المناطق السكنية

 الكفاءة

 ة الصرف الصحيأوال: كفاءة اجراءات طلب خدم

 ادراك المستهلكين لبساطة اجراءات طلب الخدمة

 رضا المستهلكين عن الفترة الزمنية التي يتم فيها االستجابة لطلب الخدمة

 االستجابة

 أوال: الية التعامل مع الشكاوي

 معدل الشكاوي التي يتم حلها بعد ابالغ المستهلكين عنها

 ةاالستجابة خالل فترة زمنية معقول

 ثانيا: رضا المستهلكين عن الية التعامل مع الشكاوي

 رضا المستهلكين عن الطريقة التي تم بها التعامل مع شكواهم

 ثالثا: االستجابة لالزمات والحاجات العاجلة

 استجابة شركة الصرف الصحي لالزمات والحاجات العاجلة
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 مكافحة الفساد

 أوال: ادراك الفساد

 للفساد في قطاع الصرف الصحيادراك المستهلكين 

 ثانيا: التعرض مباشرة لمظاهر الفساد

 التعرض مباشرة الحد مظاهر الفساد عند مد خطوط الصرف الصحي خالل السنوات الخمس االخيرة

التعرض مباشرة الحد مظاهر الفساد عند حل مشكلة في خدمة الصرف الصحي خالل السنوات الخمس 
 االخيرة

 المشاركة

 المشاركة غير المباشرة للمستهلكين أوال:

 المواطنون الذين غطتهم المسوح التي تقيس رضا المستهلك خالل االثني عشر شهرا الماضية

 ثانيا: المشاركة المباشرة للمستهلكين

 مشاركة المواطنين في تقييمات احتياجات الشركة

 مشاركة المواطنين في تخطيط الموازنة

 ملية متابعة تنفيذ المشروعاتمشاركة المواطنين في ع

 الشفافية

 أوال: اتاحة المعلومات

 اتاحة المعلومات عندما يطلبها المواطنون

 ثانيا: ارسال المعلومات

 قيام الهيئة المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي بإرسال المعلومات المتعلقة بالخدمة فورا

 المساءلة

 أوال: االبالغ عن الشكاوي

 صرف الصحي عن الشكاوي في حالة حدوث مشكلةابالغ شركة ال

 ابالغ الشكاوي لمستويات اخري
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 ءلقيمش  ةم يلا:  ءلقطم مت ءلثالثشقت ء،للزش ءلشصش  إلا ةدلرءت ءلحش ة  تا 

مراجعــة الخبــرات الســابقة للــدول والمؤسســات الدوليــة المتخصصــة بشــ ن قيــاس الحوكمــة، ومكافحــة أ( 
لاارأ ءلش ملاا  ءلةري ياا  لللاةياا   تااا قطاامع ءللفلاايشتفلااا ،اا ي  ءلةثاام ا  .تقييمــ  القطــاع المــرادالفســاد فــي 

ءلتشلياااا  ش ااااشت  القاااا  شثيقاااا   ااااين ءلحش ةاااا  ءلرلاااايت  شءللفلاااايش ءل،م،ااااا  شصاااا هم لااااشتر ءلطاااار ءلةد،،ااااي  
زةا  شءلقماشاي  ءللاا لهاةن ءللفلايش لل ةيا ا شلةاا   ةملا  ءلط ام ا  ةام فاهام لاشتر ءآلليامت شءل،يم،امت ءلال

لهةمن  تءل  ءللفليشا ،شءا لل ليمت فش ةحتشت  ءلةشءرت فش غيرهشا  ةام فاهام ل،اللزش ش اشت ةفاميير شآليامت 
للةحم،   شءلل متي  شلح ز ءلة لة  ءلةتاا  لا ءلةلمر   تا ءلحشءر حش  ءللفليش ءل،م،اا شتا ءللارء   

 .م،اا فتها ا شف ثار  تءلا  لل ةيا تا لقتيش للك ءلختةمت هش ةم يصس تا ءلاهمي  تاا خاتةمت لفلايش ف،
 ءلح ااش شءلاظاامش  تااا شرقلااه ءلصااحا ءلح ااش ءلرلاايت تاا ءلاظاامش Chipfakachaيفاار   اتاا قطاامع ءلصااح ش 

  أاه لحقيا لة مت  ةفيا  ها :  ءلصحا
 ء ،ل م    حليم مت ءلصح  ءلفمة  شةللقا ءلختة  شءلةشءطاينإ 
 ءلقيمت  ءلة،دشل  للحقيا ءلشلشيمت ءلصحي إ 
  ءاءت ةحتت  للةشءطاين شةللقا ءلختةمت للحصش   ليهمإ إ ر 
  ءلخمذ ءلهشء ط ءلةد،،ي  ءلالزة   ةم تا ذلك ءلةدلرءتإ 
   ةليمت ة،مال  شءهح  شقم ل  لللا يذإ  
 ءلل متي  تا صا  ءل،يم،مت شلخصي  ءلةشءرتإ 
  ءلخمذ ءلقرءرءت شءل،يم،مت ءلة اي   لا ءلتل إ 
   يةي  شلشتير اظش إتءري    ا شتفمل إشءلطر ءللاظلشتير ءلختةمت 

 
 هات  ءلشصاش  م 6ش 4ش 2حاا )ءلةال للقطمع ءلةارءت لقييةاهترء،  ش حث ءإلطمر ءلقماشاا شءلةد،،ا سم 

ةد،،امت ءلقطامعا  ل هش فته  شف ةاا لط يفا  ءلقطامعا شفهاش ءلقاشءاين ءلةلفلقا   اها شة،ادشليمت ش،لطااااامت
  ا شفتءا ءلقطمعا  مإلهمت  إلا ءلخطشءت ءلة،لق لي  ءلخمص   هإشءلفالقمت ءللاظيةي ا شءل شءاس ءلةملي

 
  ، س:  قطمع فش ة م   فياه ءللر يز  لا ةرحل  فشجم 

فش ة ام ت ءلحم   إلا ءللر يز تاا ءلةرحلا  ءلحمليا  ةا  إة مايا  ءللاترج تاا ءلة،الق   إلاا ةرءحا   -
ت شءللااتءخ ا ،ااشءا  اامن ذلااك ةاان ؛ تملقطم اامت ءلختةياا  تااا ةصاار لل،ااش  تر اا   ملغاا  ةاان ءللفقياافش،اا 
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حيث لاشع شلفتت ءلطرء  ذءت ءلفالقا   صاا  ،يم،امت هاذه ءلخاتةمت شلقاتيةهما فش ةان حياث اطاما 
فش قطاامع ة اام  لغطياا  هااذه ءلخااتةمتإ ش لااا ذلااكا رفأ تريااا ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا ءللر يااز  لااا 

ءلة اام  فش  ذلااكةلخصصااين تااا ةحاا  ءللحلياا  شءلترء،اا ا شقياامس قااتر  ةقااتةا ءلختةاا  ءل ش فلااه ه فيااا
قطامع  فيااه فش  ة ام   لا لط يا  ةي  ة مت  ءلحش ةا إ شةةام   لاك تياه فن ءللر ياز  لاا ءلقطمع

،اايزيت ةاان قااتر  ءإلطاامر  لااا لقياايش ة اامت  قطاامع ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا  ش  ءللفلاايش ءل،م،ااا ة اام  
 إءلة م  ذلك ءلقطمع فش ة شاملهم تيةم يلفلا ش  شف،س ءلحش ة  ءلرليت 

 لاا ةرءحا   قطمع فش ة م   فياه ءلحش ة  تا ةرحل  فشإة ماي  لفةيش ءلالم ج ءلة،لقم  ةن لقييش  -
ءآلليامت لللا مشأ شلقاتيش  شل،الختش ذءتا اس ءإل ارءاءتا لل ا   شءإلتءرءت متءلةاتيريشفن خمص    فخرأ

 ء قلرءحمتإ
 
ءلر ميا  ءلصاحي  ءلشليا  ش  ش ءل،م،ااءللفلايتاا قطم امت  حش ةا ءلصيمغ  ةصا شت  ةل مةلا  للقيايش م ت

ءل ثاار لاااةشلي  ءلااذ  لاااش إ ااتءته تاااا ءلخطاااش  إقلااتءا   مإلطااامر ءلفااامش  شةياامه ءللااارس شءلصاار  ءلصاااحا
ءلةصاا شت   ااين   ةاا ت ملةثاا ا لمإ 7ش 5ش 3حااا ةالءل)ءل،اام ق  لقياامس ءلحش ةاا   لاا    اامش تااا ةصاار

لقطاامع ءللفلاايش ءلح ااشةاا شة لةاا  ن  ميةخللاا  ءل اام لين تااا ءلة لةاا  ءلةصاار  ةاان ح شةاا ا ش اامةل
ةتااا شقطمع خم ا تا ةحمشل  لقيمس ةتأ قترلهش  لا لط يا ف،س ءلحش ة  ءلرليت ا شذلاك ةان 

ة اامت  ءلةل ااا  ليهاام للحش ةاا  )ءل فملياا ا شءل  ااما ا شءللاا متي ا شءلةلاامر  ا شء ،اال م  ا   خااال  ءلل،ااف
ل مإ حيااث ياالش ةالحظاا  شقياامس شلقياايش ،يم،اامت شءلفتءلاا ا ش،اايمت  ءلقااماشنا شة متحاا  ءل ،اامتا شءلة،ااما

 لااا لاا   شتر اا  شةااتأ ةةمر،االهش للة شااامت ،اامل   ءلااذ ر  ةاام  ش،االش يمت هااد ا ءل اام لين لللفاار 
لةلطل مت ءلفصر شءحليم مت ءلةشءطاينا شيصاس تاا يهةن  شت ا ش  ما ا ش تءل  ءللفليشا شةشء  له 

 ءلاهمي  تا لحقيا ردي  ءلشزءر  شفهتءتهمإ
 

ءلللااامشر ةاااا  ة ةش ااا  ءلفةاااا  ءلخمصاااا  م ه
شةامقلااا  ةصااا شت   ملقطم ااامت ءلةخلااامر  

ذءت  تااااااااا ءلقطم اااااااامتحش ةاااااااا  ءللقياااااااايش 
ةفهاااش ق ااا  صااايمغلهم تاااا لااا لهم  ءلصااال 
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ءلاهاام اإ شقااات لهاااةات ة ةش ااا  ءلفةااا  
ف اااااااامتيةيينا شةهايااااااااين ةاااااااان ءلفاااااااامةلين 
شءلةهلةاااااااين  ملقطااااااامعا  مإلهااااااامت  إلاااااااا 
ةةثلااااااااااين  ااااااااااان ءلاااااااااااشزءرءتا شءلهي ااااااااااامت 

ةيااااااااااااااا ا شءلةد،،ااااااااااااااامت ءلتشليااااااااااااااا ا ءلخت
شةاظةاااامت ءلة لةاااا  ءلةااااتااا شءلقطاااامع 

 ءلخم إ

 
ءلل م اااااااا  ةاااااااا  ةالحظاااااااامت ة ةش اااااااا  م ز

ءلفةاا ا شلهااةياهم تاااا إطاامر ءلةدلااارءت 
ءلخمصا   لقياايش حش ةاا  ءللفلاايش ءل،م،ااا 
)ةرتاااا فهاااش ءلاقااامط ءللاااا لاااش إثمرلهااام ةااا  
ة ةش ااا  ءلفةااا  تاااا شرلااا  ءلفةااا  ءللاااا 

 إةدلرءتمش لهةياهم تيةم  فت ة  ءلل
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 :ة تقييم الحوكمة في القطاعات الخدميةتصميم استمار  (3

)ةلةثلا  تاا ء،الةمر  خمصا   مل،ار ءلةفيلاي   ةيا   فتشءت تا إ رء اه  مل،امس  لاالقييش ءلحش ة   يفلةت
)ءلة ةش اامت ءل درياا  فش شر   ش ي ياا  شء،االةمر  للة لةاا  ءلةحلااا شء،االةمرءت للفاامةلين شءلةفايااين  ملقطاامعم

 :ا ءل يمامتمإ شتيةم يلفلا  ملتشءت ءل ةي  فش ء ،لةمرءتا تقت لطل ت ةم يلا ة  لتقي

حلا يلش قيمس ءلةدلارءت ءلةخلل ا  للحش ةا   :م8)ةلحا  ءل،ر ءلةفيلي   ة،  خمص  ء،لةمر  لصةيشفم 
تااا ءلقطم اامت ءلةخلل اا ا لااش لصااةيش ء،االةمر  ءل،اار ءلةفيلااي  ل ةاا  ءل يمااامتا شرش ااا فن ل ااشن ءل،اا ل  
ةام،   شةل،ق  ةا  ءللفري امت ءلةخلل ا  ءلةلفلقا   لقيايش ءلحش ةا ا  ةام ية ان للة حاشثين ءلة،الهتتين تهةهام 

ف،ر  ةن  40 ،هشل إشقت لش  ة  ءخل مر ق لا  ،لةمر  ءل،ر ءلةفيلي   لا ةتءر يشةين لش تيهةم ةقم ل  
شذلااك  هاات  ءللفاار   لااا  -شهااا ةاطقاا  ةصااري  ذءت لر ي اا  ةلاش اا ا حهااري  شري ياا   -ةاطقا  ءلااشرءا 

ةتأ ،هشل  تهش ء ،لةمر ا شةتأ ةالاةا  ءل،ا ل  لةخللا  ءل،ارا شطاش  ءلشقات ءلة،الغرا لال،لقصاماا 
 شقتر  ءل، ل   لا لحصي  ءلهت  ةاهما ل م   ءل،ر ة  ء ،لقصما شءلغرؤ ةاها إإإ إل إ

 م8)ةلحا هي   ء،لةمر  ء ،ل يمن ءلخمص   ة،  ءل،ر ءلةفيلي  

 لللة  ء،لةمر  ء ،ل يمن ءلخمص   ة،  ءل،ر ءلةفيلي   لا ، ف  فق،مش  لا ءلاحش ءللملا:ش  

ي ة  ةفلشةمت  ن خصام    ةيا  فتارءت ءل،ار  ةان حياث ءل،انا ءلااشعا ءلشها  ءللفليةاا ءلق،ش ءلش : 
ام  فاؤ ءل،ا ل   ان ءل خاتةمت شءلشظي اا ءإل مق ا ءلظرش  ءلصاحي  ءلةزةاا إ  ةام يلاة  هاذء ءلق،اش فيه 

 ءلةلفلق   ملط م  شءلةرءهقينإ

شي ةاا   يماامت  ان ختةاا  ةيامه ءللاارسا شي اتف  أ،ا ل   اان ءلحصاش   لاا هااذه ءلختةا  ةاان ءلق،اش ءلثاماا:  
  تةها ثش يالق  إلا ءل، ل  ءللا لقيس ةتأ لحقا ف فمت ءلحش ة   ملا،   لختة  ءلةيمهإ

شل اااشن ءل،ااا ل  ةةمثلااا  لأل،ااا ل  ءلةلفلقااا  شي ةااا  ةفلشةااامت  ااان ختةااا  ءلصااار  ءلصاااحاا ءلق،اااش ءلثملاااث: 
  ختة  ةيمه ءللرسا شلخلل  ح،س اشع لشصيالت ءلصر  ءلصحاإ

يلفلااا هااذء ءلق،ااش   ةاا   يمااامت  اان ةخللاا  ءلخااتةمت ءلةقتةاا  ةاان خااال  قطم اامت ءللاةياا  ءلق،ااش ءلرء اا : 
تءر  ءلةخل امت ءلصال  إ شهاذء ءلق،اش ي ةا   ءل يماامت ءللاا ةان خاللهام ءلةحلي  ش مللحتيت: ءلطراا شءإلامر ا شء 

 يلش لقييش ةتأ لا يذ ف فمت ءلحش ة  تا    ختةه تا ءلقطم مت ءلثالث إ

شيلفلااا هااذء ءلق،ااش  ختةاا  ءللفلاايشا شهااش يقاايس ف فاامت ءلحش ةاا  تااا ختةاا  ءللفلاايش ءل،م،ااا ءلق،ااش ءلخاامةس: 
 )ء  لتء ا شءإل تءت م ح،س اشع ءلةتر، إ 



34 

ءل يمااامت ءلخمصاا   خااتةمت ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا ا شيقاايس ةااتأ  ياالش ةاان خاللااه  ةاا ءلق،ااش ءل،اامتس:  
لا يااذ ف فاامت ءلحش ةاا  تااا خااتةمت ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا  ءللااا لقااتةهم  اا  ةاان ءلح شةاا ا شقطاامع ءللااأةين 

 ءلصحا ءلح شةاا شءلقطمع ءلخم ا شةاظةمت ءلة لة  ءلةتااإ

ءل،ااا نا ءلصاااش  ء قلصااامتي ا ءلشصاااش  يلاااة  هاااذء ءلق،اااش ةفلشةااامت  مةااا   ااان فشهااامع ءلق،اااش ءل،ااام  : 
لل هر ماا ةصمتر ءلتخ ا إا ما ءل،ر ءلةفيلاي إإإإإءل إ  شيالش تاا هاذء ءلق،اش فيهام  ةا  ةفلشةامت  ان 

،ا  تأ ثرإ شي حث هذء  18 فؤ ءلختةمت ءلةقتة  لإلامث حيث لش ه ف، ل  لإلامث ءلاللا ي لغ  ةرهن 
ةفيا  )ةث  ءلشحتءت ءلصحي  ءلخمص   صح  ءلةارف إإإإإإم ءلق،ش  ةم إذء  مات ءإلامث يفرتن  ن ختة  

 ش ي   رتن  اهم؟ا شه  لش ء،لختءةهم ةن ق  ا شه  هن رءهيمت  اهم فش  ؟إ

م ة صال  م 10شيلهةن  ليس لفليةمت  ة  ءل يمامت )ةلحا    ،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي إلرح 

 م9ملة لة  )ةلحا   خمص  ء،لةمر  لصةيشسم 

ءلة،الشأ ء قلصامت  شةان  ياهام  ةالحظامت ءل محاث حاش  ءلةاطقا  ءل،ا اي ءلة لة  ءلةحلا  لهلش ء،لةمر  
ا شقااات إالاااما ءلةاطقااا  ءل،ااا اي ا ااااشع غمل يااا  ءلة اااماا تاااا ءلةاطقااا  ءلحا ا شء  لةااام ا للةاطقااا  ءل،ااا اي 

صااامر  حملااا  ءلةا حملااا  ءلطااارا شءللاااشءرع ءلر ي،اااي  شءلتءخليااا ا ءلالااامط ء قلصااامت  ءلغملاااس  لاااا ءلةاطقااا 
 إءلةرءتا ءلهمة  اةظمهر  ةرءاي  ةةيز  للةاطق ا ةظمهر  ي ي  همر ا ءلزرء ي  

  ،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي إ ة صال   مم لرح  10شيلهةن  ليس لفليةمت  ة  ءل يمامت )ةلحا 

 م11)ةلحا     مت  ءلةقم ل  خمص  ء،لةمر  لصةيشم ج

 تءيا   تاا يملهمة،الش  فتااا تاال اشن ءللاا ت  فتءا ءل محاث ش للقييش  اش  ءلةال ة طريق  ءللفل ر إ مت  ءلةقم ل  
 ي ااشن اهمياا  تلاار  ءل حااث حيااث تااافيهاام ش ا ءلفةاا  ءلشلياا تهااش  ةرءحاا  تااا ءل اامحثين ااشن يءل حااث حياةاام 

ةن هام ت اه  لا ءلةلرتين ءلقيامش  ءإلهةم  تيهإ إلاذلك  ش لا إاهما ءلفة  ا شقت يتتفه ءل محثين ةلله ين
هشا  ةم فاه  لا ءلةتققين فخاذ  ياا  ةان شةلم ف  فتءدهش شةرء ف  ء،لةمرءلهش لشزيف يت ف ش   لتريس ءل محثين

للهااةن ءل،اا ل  م شءللااا 11إ اامت  ءلةقم لاا  )ةلحااا ءلة حااشثين شءلقياامش    اامت  ةقاام للهش  م،االختءش ء،االةمر  
  ت ةن صح  ءإل م متم لللأ8ءلحيشي  ءللا لش ء ،ل ،مر  اهم ةن خال  ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي  )ةلحا 

 إ لا ف، ل  ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي 
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م م 13ش ليااس لفليةاامت ءلةااتققين ءلةيااتءايين )ةلحااا م 12)ةلحااا  ءلةلاارتينشيلهااةن  ليااس لفليةاامت  لاارح 
 لهش فتشءر ءلةلرتين شءلةتققين ءلةيتءايينإة صال  

 م14)ةلحا  شءلةفايين  هملصةيش ء،لةمرءت ء،ل يمن لةقتةا ءلختة  جم 

ن ةفلشةمت  ن ف فمت ءلحش ة ا شل ن هي لهم يل ة  ء،لةمرءت ء ،ل يمن ءلخمص   ة،  ءلة،دشلين ءلر ي،ي
 لا:يخلل  ح،س ءلقطمع شذلك  لا ءلاحش ءآل

 

لش إ تءت ثالث ء،لةمرءت ء،ل يمنا ءلشلا للفلا   ة   يمامت ةن :  ملا،   للختةمت ءللفليةي  -1
تءرسا شءلثماي  ل ة   يمامت ةن ءلة لة  ءلةتاا ءلةفاا ين ءلفمةلين تا ءلةيءلة،دشلين ءلر ي،

  مللفليشا شءلثملث  ل ة   يمامت ةن ءلة،دشلين ءلر ي،يين  لا ءلة،لشأ ءإلتءرأإ

شهذءن ءلاش من ةن ء،لةمرءت ء ،ل يمن ) ءلشلا ءلخمص   مل،ر ءلةفيلي ا شءلثماي  ءلخمص  
 لشأ ) ءلة،لشأ ءلقشةا فش فأ ة،لشأ فتاامإنم ية ن لط يقهم  لا فأ ة،ي ملة،دشلين ءلر ي،ي

 
للفلا  شلاءل الش لصةيش ثالث ء،لةمرءت ء،ل يمن:  ملا،   لختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  -2

ين ) ش ي  شزرء  ءلصح    رد،ما ءلقطم مت شءل هز  تا ي يمامت ةن ءلة،دشلين ءلر ي،  ة  
صحي    ءلط ما م شءلثماي ا شل ة   يمامت ةتيرأ ءإلتءرءت ءل  ءلشزءر    ةتيرأ ءللدشن ءلصحي 

ل ة   يمامت ةن ةن ءلقطمع ءلخم  ) ءلة،لل يمت ءلخمص ا ءلفيمتءت ءلخمص  م شءلثملث  
ءلةد،،مت ءلصحي  ءللم فه للةد،،مت ءلتياي  شءل ةفيمت ءلهلي  شءل ةفيمت ءلة لة  ءلةتاا )

 ءلخيري    ءل ةفي  ءلط ي     ةفيمت فصتقما ءلةرها مإ
 

ين يلش إ تءت ء،لةمرلينا إحتءهةم للة،دشلين ءلر ي، : ملا،   لختة  ةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا -3
 تا ءل هز  ءلح شةي  لهذء ءلقطمعا شءلخرأ لةاظةمت ءلة لة  ءلتااإ
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 (12 - 3)المالحق منهجية جم  بيانات "تقييم الحوكمة في التعليم األساسي" بمحافظة الفيوم (4

ت ء  لةم ا  مخليمر ةحمتظ  ءل يشش ل ة  ءل يمامت ءلةطلش  ا شءللط يا ءلةيتءاا قمش ةر ز ءلفق    
للترء، ا شقت ء لةت ءخليمر ةحمتظ  ءل يشش  لا  فؤ ءلخصم  ا تهذه ءلةحمتظ  ها إحتأ ءلةحمتظمت 

ءلحش ة   ءللا لرل    هم ةفت ت ءل قر شءلةي ا شيفل ر هذء ء خليمر  ةال  ل ري ي م ي يت تا لقييش ة،لشأ
تا ءلقطم مت ءلختةي  ءل،م،ي ا ش،ي شن له ةزءيم   يره  اتةم يلش لط يا ءلترء،   لا ءلة،لشأ ءلقشةاإ 

ف،ر  ةفيلي  تا ة لةفين ة،لهتتين تا ةحمتظ  ءل يشش  م،لختءش ءلتشءت  5500شيغطا ءلة،  حشءلا 
 ءل ةي  ،مل   ءلذ را شذلك  لا ءلاحش ءللملا:

 ءلة لة  ءلة،لهت   - ف

لة لة  ءلش  ءلة،لهت : يلش هام ء،لهتء     ، من ةحمتظ  ءل يشش  حيث ل شن ءلفيا  ء -1
 6ةةثل   لا ة،لشأ ءلةحمتظ ا شءلةامطا ءلحهري  شءلري ي   مل يشش ش لا ة،لشأ ءلةر ز )

 رء زا شةتيا  شءحت مإة

لغطا م ل ةيمط) ري    ةيمءلة لة  ءلثماا ءلة،لهت :    ، من ءلشحتءت ءلةحلي  لةر ز ط -2
خةس شحتءت ةحلي  تا هذء ءلةر زا ش،ش  لةث     ءلةدلرءت تا    شحته ةحلي  ةن 

 ءلشحتءت ءلخةسإ

 اشع ءلفيا    - س

  ملا،   للة لة  ءلش  ءلة،لهت : ت ن ءلفيا  ها  يا  ط قي   اقشتي  ءحلةملي إ -1

  ملا،   للة لة  ءلثماا ءلة،لهت : ت ن ءلفيا  ها  يا  ط قي  ءحلةملي   ،يط إ -2

 ح ش ءلفيا  شلشزيفهم  -ج

،ر  ةفيلي   لا ة،لشأ ةرء ز ف 3000 ملا،   للة لة  ءلش  ءلة،لهت ا ي لغ ح ش ءلفيا   -1
 .قري   42ةتن ش  6ءل يششا شلغطا 

شحتءت ةحلي   5،ر  ةفيلي  لةث  ف 2500ي لغ ح ش ءلفيا    ملا،   للة لة  ءلثماا ءلة،لهت ا -2
 .لي ،ر  ةن    شحته ةحف 500 ةر ز طمةي ا 
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 إطمر ءلفيا   -ت

ةتءت ءلةر ز  هم شذلك  قمش ءل همز ءلةر زأ لللف    ءلفمة  شءإلحصما  ،حس ءلفيا  ءلةطلش   شء 
ا شءللحقا ةاهم  لا فرؤ ءلشءق  اظرء 2006 م،لختءش قشء ش ءل،ر ءلةفيلي  ةن لفتءت  مش 

  اقهما شقت طشي  ةاذ إ رءا ءللفتءتإ
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 دخالها(تنظيم المست )جم  البيانات وا   (5

 ءخليمر  مةفا ءل يمامت -ف

ش ت ةر ز ءلفقت ء  لةم ا ةن ءلهةي   ة من 
 اما ءلقترءت ءلةحلي  للفمةلين تا ةرء ز 
ءلةفلشةمت ءلةحلي   ةحمتظ  ءل يششا شلفري هش 
 م،لةمر  ءل،ر ءلةفيلي   ا ي شاشء ر يز  
لل رءر لقييش ءلحش ة  تا ءلة،لق   شةأ،،  هذء 

هش ةن ذلك  هت  رت  ش ا ءللقييشا شءل
ءلفمةلين تا ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي  تيةم 
يلفلا  ة مت  شفهتء  ءلحش ة   خطش  فشلا 
لالر ثقمت  ءلحش ة  ءلرليت  تا ءلة لة  

  أ ةله  ةحمتظ  ءل يششإ 
ءلشقاااات ءلةحااااتت  اشلهااااةمن ا اااامه ءللااااتريس تاااا

ا مز ءلفة    شت   ملي ا لاش شها  ءلةفاميير  شء 
 ل ااااامر  اااااات ءخليااااامر ءل ااااامحثين ءللمليااااا  تاااااا ء 

 تا ءللتريس : ءلةلمر ين
 

 فن ي شاشء حمصلين  لا لهمت   مةفي إ 
 ي س  قتر ءإلة من لشتير  محثمتإ 

  شي هااا   ،اااا  ةاان ف ااا  لحةاا  ءلة هاااشت ءلةيااتءاا شءلفةااا  ءليااشةا 40ف ةااامرهش  اان ف  لزياات(
 إ،ا م 35 – 20ءلل مس ةن  نةر 

 

هش هااش شةرء فاا  ء،االةمرءل شةلم فاا  فتء اهشلااشزيفش  ءاتريس ءل اامحثين  ياات   فااؤ فتشءر ءلةلاارتين ءلقياامش  لاا ةاانش 
لااااره ء،اااالةمر  ءل،اااار  ءلةفيلااااي  شء،اااالةمر  يم ءلااااذ  10 م،اااالختءش  ليااااس لفليةاااامت  ةاااا  ءل يمااااامت )ةلحااااا 

 ءلة لة   ملل صي إ 
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  ة  ءل يمامت -س

ء لةت ءلةر ز تا  ة  ءل يمامت ءلةلفلق  
 22لذ  ء،لغرا ء – م،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي  

لةفلشةمت  محث م ةن ةرء ز ء 50  ة   لا يشش
 10ءلةحلي   ةحمتظ  ءل يششا  مإلهمت  إلا 

 ه  ة،لقل  شحيمتي  يقشةشن  ةلرتين ةن
 حيث لش لل ي   ملةلم ف  ءلةيتءاي  لل محثينا

ةاهم ةن  تريا يل شن    ءلةيتءاا للفة  ترا
 5شةلر إ شقمش  ف هما  محثين خة، 
 تءايين ةن ا س ءل ه  ءلة،لقل ةي ةتققين

 ةم لش  .ءلفة   مللتقيا ءلةيتءاا شءلةلم ف  ل را
 ة   يمامت ء،لةمرءت ء،ل يمن ءلة،دشلين 

ين ةن ءلة حشثين ءلةفايين تا ةحمتظ  يءلر ي،
 ءل يششإ

 

 تءإللرء   لا  ة  ءل يمام –ج 

شةرء فااا  ء ،ااالةمرءت ءل يماااامتا ل ااامةفا ءللشظيااا  شءللاااتريس ءلةياااتءاا  ينءللقاياااءلةلااارتين  للهاااةن ةهةااا 
شلي،ير  قت ء لةم امت يشةيا   اش ذء ةهة  ءللا،يا ة  ءلةتقا ءلةيتءااا م شء،لي ما ء،لةمر  ءلة لة ةيتءاي  

 اين ترياا ءلفةاا  شءلةاتقا ءلةياتءاا للشقااش   لاا ءلةالحظامت ءلةيتءاياا  ءليشةيا  شءلةلا الت ءل اياا  ءللاا قاات 
لهاااااش فتشءر  ة صااااال   مم لااااارح  12لفليةااااامت ءلةلاااارتين )ةلحااااا شيلهااااةن  ليااااس  لشء ااااه ف هااااما ءل ريااااااإ

 ءلةلرتينإ
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 ملتقيا ءل يمامت ةيتءاي   -ت

ةرء فااا   تاااا لاااللخ  ةهةااا  ءلةاااتقا ءلةياااتءاا
ءلقياامش    ااامت   تاااا ش  يمااامت ء،االةمر  ءلة لةاا  

 فاااااااااؤ ءل،ااااااااار  م،ااااااااالختءش ء،ااااااااالةمر   ةقم لااااااااا 
ا م11)ء،االةمر  إ اامت  ءلةقم لاا  ةلحا  ةخلصاار 

% ةاااااان ء ،اااااالةمرءت 10لااااااتقيا  حيااااااث يح ااااااذ
حهشر  فؤ ءلةقم الت  مإلهمت  إلا  مةيتءاي  

يقاااااااشش  ةااااااام ءل فليااااااا  ةااااااا  ءل ااااااامحثين شءل محثمتإ
ءلةاتقا ءلةياتءاا  مللا،ايا ةا  ءلةلار   فقاات 
ء لةاااااامع يااااااشةا لل ريااااااا تااااااا اهمياااااا  ءلياااااااشش 
 لةامقلاااا  ءلخطااااما ءل،اااام ت  ش ي ياااا  لالتيهاااامإ
ين شيلهةن  ليس لفليةمت ءلةتققين ءلةياتءاي

لهاااااااش فتشءر  ة صاااااااال   مم لااااااارح  13)ةلحاااااااا 
 ءلةتققين ءلةيتءايينإ

 

 

 إتخم  ءل يمامت  -ه 

  يماامت ة ل ي امتا هذه ءلةرحل  يلش ةرء فا  ءل
ءإل م اااااااامت ءلخمصاااااااا   مل،اااااااا ل   ثاااااااش ل شياااااااات

ية اااااااان إ ش ءلة لشحاااااااا  ثااااااااش إتخاااااااام  ءل يمااااااااامت
ءلفاامةلين  تااا إتخاام  ءل يمااامت  لاااء  لةاامت 

فش غياااارهش ةاااان   ةرء ااااز ءلةفلشةاااامت ءلةحلياااا 
  إةتخلا ءل يمامت ءلةحلرتين لل مت  ءلخطما
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 تحليل بيانات تقييم الحوكمة  (6

 

ف فمت لل شن ةن ف فامت تر يا  لاق،اش  اتشرهم   يل شن ةدلر لقييش ءلحش ة  ةن ة ةش ه ةن ل،ف   
إلاااا ة ةش اااه ةااان ءلةدلااارءت يااالش لر ةلهااام تاااا لااا   ةدلااارءت تر يااا  ية ااان قيم،اااهم ة ملااار  ةااان 

 ت ءللا لش ل ةيفهما شذلك يله  ةن ءلل   ءللملا:ءل يمام
 

 

يفت ة،لشأ ءلةدلرءت ءل ر ي  هش ءلة،لشأ ءل ،ط ءلذ  يلش قيم،ه ة ملر  ةن ءل يمامتا    
ش اتةم يلش ء القم  ةن هذء ءلة،لشأ إلا ة،لشيمت ف لا ت اام ا شن  صتت ح،مس ةدلرءت 

م إلا ءل فمتا شتا ءلاهمي  ح،مس ءلةدلر ةر    )ةن ءلةدلرءت إلا ءل فمت ءل ر ي  شةاه
 ءلةر س للحش ة مإ

 

شتيةم يخ  للك ءلةدلرءت ءلةر     ة،لشيملهم ءلةخلل   لش ء،لختءش ة ةش   ةن ءلتشءت 
 شءلطرا ءإلحصم ي  ءللا ،يلش لشهيحهم  ل   ةخلصر تا ءلاقمط ءللملي :

 

 دليل تقييم الحوكمة
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 ةفمل   ءلقيش ءلة قشت   - ف
ل يمامتا فش ش شت حم ت   ياط ا  ليهم  فؤ ءل، ل  ةن لفت ةل ل  ش شت قيش ة قشت  تا ء

ءلةل الت ءللا شء هلهم ءلترء،  ل فؤ ءلةلغيرءت ءلة،لختة  تا ءللحلي إ تيةم يخ  ءلحم ت 
ءللا   لاط ا  ليهم  فؤ ءل، ل  ت ن ءلطريق  ءللا لش ءللفمة   هم ها إةم ء،لختءش ءلحم ت 

 اهم ؤ للحلي ا فش ةفمل   حم ت  تش ء اط ما  مللفشياءللا ياط ا  ليهم ءل،دء  تقط تا ء
  قية  ةام،   ةن ءل يمامت شذلك شتق م لط يف     ،دء إ

فةم  ملا،   للقيش ءلة قشت  ت اه لش ء،ل فمت  فؤ ءلةلغيرءت ةن ءللحلي  حيث  من ح ش ءلقيش 
  ءل ،يط لللفشيؤ  ن ءلة قشت    ير ء  ت ءإ شل ن تا  فؤ ءل، ل  لش ء،لختءش ف،لشس ءلةفمل 

 ءلقيش ءلة قشت   قيش فخرأ ةام،   تا ءلغملس ها ءلةلش،ط ءلح،م ا ءل ،يطإ

 ءللحلي  ةلفتت ءل فمت  - س
 هت  تح  ءلهي   ءل لا للةدلرءتا شءخل مر  exploratoryلش ء،لختءش لحلي  ء،ل لمتا 

م ةم لش  رهه اظري   ةتأ ةالاة  ة ةش   ءل يمامت لفةليمت ءلل ةي  ءلةخلل  ا شءللحقا ةن فن
يقيس  مل ف  ءلةدلرءت ءلةرءت ح،م هم شذلك   م  لةمت  لا فتشءت إحصم ي ا شةقمييس  خل مر 

ءلذ  يلرءشه  ين ص ر  Cronbach Alpha ءلةدلرءت ) م،لختءش ةفمة    شت  شصالحي 
اما  م،لث 0.5ششءحتما شءللا ف تت فن ةفمة   رشا   فل م ل ةي  ف فمت ءلحش ة  قت لفتأ 

 ةم يلير إلا ءل،ما ءلةدلرءت ءل ر ي   ل    0.5ء ،ل م   ءللا ءقلر ت إلا حت   ير ةن 
   ير ة  ف فمت ءلحش ة  ءللا يلش قيم،هم  ةم فتأ تا ءلاهمي   ل،ما ءلةدلر ءلفمش للحش ة إ

 Scale Transformation of Dataلشحيت شحت  ءلقيمس  - ت
ل  ءلةدلرءت ءلةر    لهم ا س ءلةقيمسا شتا  فؤ  مات ةفظش ءلةلغيرءت ءللا ء،لختةت لةخل

 ءلةدلرءت  ءلةلغيرءت ءلخرأ قمةت ءلترء،   لغيير شحته ءلقيمسإ

ا حيث يلير ءلص ر إلا 100لش لشحيت ةقيمس  ةي  ءلةلغيرءت ءلاهم ي  لللرءشه  ين ءلص ر ش 
 إلا فته  قية إ 100ف،شف قية  للةدلرا شللير ءلا

 Weightingءللر ي    ءلشزءن  - ث
لقشش ءلترء،  هام  فة  لقييش يلش لط يقه لش  ةره تا ةصر ا شليس هامك تا ءلت يمت ف  تلي  
إحصم ا يلير إلا ةم إذء  من فحت ف فمت ءلحش ة ا فش فحت ءل فمت ءل ر ي  ف ثر فهةي  ةن 

 ءآلخرا لذء ء،لختةت فشزءن ةل،مشي   ات    ءلة،لشيمت ءلةخلل   للةدلرءتإ
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 ءلل ةي  - ج
)ءلش،ط ءلح،م ا ءل ،يطم ل   ترت    additive aggregationت طريق  ءلل ةي   مإلهمت  ما

ف،ر  ةفيلي   ها ءل،لشس ءلة،لختش تا ءلةدلرءت ءلةر   ا ش من ءلل ةي   لا ة،لش  ءلترءت 
 حيث ي شن تا ءلاهمي     ترت تا ءلفيا  له قية   لا ةدلر لقييش ءلحش ة  شءلةدلرءت ءلخرأ 

 لي إتا ءللح

ا حيث يةث  ءلص ر فتاا اقط  100تا ءلاهمي  لش لحلي  ءلةدلرءت  لا ةقيمس ةن ص ر إلا 
ها ف لا اقط  للةدلر شء لةت ءللحلي   لا  فؤ ءلةقمييس ءللتري ي  لللحلي   100للةدلر ش
  مللملا:

مإ 20ةن ص ر إلا فق  ةن   -  )ة،لشأ ةلتنج
 )ة،لشأ ةاخ ؤمإ 40إلا فق  ةن  20ةن  -
  )ة،لشأ ةلش،طمإ 60ا فق  ةن إل 40ةن  -
 )ة،لشأ تشا ةلش،طمإ 80إلا فق  ةن  60ةن  -
 )ة،لشأ ةرل  مإ 100إلا فق  ةن  80ةن  -
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ــــــــــــالمجموع (7 ــــــــــــورش عمات البؤريـــــــــــة و ــــــ ــــــــــــل تدقيــــــــــ ــــــــــــق ومناقشــ م   ـالتقييـــــــــــ بيانـــــــــــاتة ــــ
(Validation workshops and focus groups) 

 اات  شر   ةاا    لةاام ا  قاات ةر ااز ءلفقاات ء
ةقاااااااااتةا ءلخاااااااااتةمت ءللفليةااااااااا ا لشء لةم ااااااااامت 

شءلصاااحي ا شةيااامه ءللااارس شءلصااار  ءلصاااحاا 
شقات لاش خاال  للاك ء  لةم امت  إشءلةفايين  هم

للااااااااااك لنفاااااااااات  ةاااااااااام لااااااااااتقيا  يمااااااااااامت ءللقياااااااااايشا 
ء  لةم مت فيهم ة ةش مت  دري  لاش خاللهام 

شةامقلاا   اطااره ءلةلاا الت ءلةلفلقاا   ملحش ةاا 
 هم شلقتيش ءلةقلرحمتإءلحلش  ءلةخلل   ل
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 ما هي الدروس المستفادة من تقييم الحوكمة الرشيدة؟

 أمور إيجابية يجب مراعاتها

   شةن لأاه ل،هي   ة  للغمي  فةر همش  ءل همت ءلةحلي ءلشزءرءت ءلةفاي  ش ءللفمشن ة
لةيتءاي  ،شءا  ملزيمرءت ء ششلقلي  ا،س ءلرتؤ  ات ءلقيم اءل يمامت  محلرءتي   ملي 

ء،لةمرءت ءل،ر ءلةفيلي  شء،لةمرءت ةقتةا  ةقتةا ءلختة  لة ا للةشءطاين فش
ءلةحلي ا ششزءر  ءللاةي   ةرء ز ءلةفلشةمت) لا ، ي  ءلةثم  ءللفمشن ة  ءلختة  

 ءلةحلي ا ششزءر  ءلصح ا إل مإ

  مالهش ش اما  ءللفهت   ة  ءل يمامت للفمةلين  ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي  يدت  إلا رت  
شفثرهم  شفهةيلهم مإلهمت  إلا رت  ش يهش تيةم  لفلا  ة مت  ءلحش ة  ا قترءلهش

ءإلي م ا  لا ءلة لة ا شهش ةم يفت اشء  لالر ثقمت  ءلحش ة  تا  مقا فر ما 
 إءلةحمتظ  ءللا يفةلشن شيفيلشن  هم

 هم  مل همزةن ءلهرشر  ء  لةمت  لا  همت ةشثشا تيهم ل ة  ءلفيا  شءللأ ت ةا 
ءلةر ز  لللف    ءلفمة  شءإلحصما ءإلةر ءلذ  ياف س إي م ي م  لا ءلفتت ءلاهم ا للفيا  

 ءلفتت ءلةحتت ةاذ  تءي  ءللقييشإ ءءللا لش ةقم للهم شءلذ  يقمرس إلا حت   ير  ت  

  ةن ءلهرشر  ء  لةمت  لا  ه  فش فلخم  ةشثشا  هش ش لا ترح   ملي  ةن
ءل محثين ءلفمةلين  ةرء ز هد ا لتريس ءل محثين )،شءا  من ءلةهاي  شءلحرتي  ل

شلتقيا ءل يمامت ةيتءاي م لهةمن  شت   اشءإللرء   ليهش اءلةفلشةمت ءلةحلي  فش غيرهشم
 شصح  ءل يمامتإ

 مور سلبية يجب وضعها في اجعتبارأ
 

 ، لةمر   ملاظر إلا ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي  ءلخمص   لقييش ءلحش ة  يله  طش  ء
ء ،لةمر  إلا حت ةمإ قت ي شن ذلك ةن خال   ءخلصمر ل     يرا ةن هام ينقلره 

ءل ه   ءلةرءت قيم،هم ةن ش ه  اظرءل، ل   فهش ءللر يز  لا قطمع  فياها فش ءخليمر
 فؤ ة مت   فحت فش ا فش ءخليمرللك ءل، ل  ءلةفاي   مللقييش شلقييش ءلقطمع ةن خال 

 إللك ءلة مت  ءل، ل  ءللا لقشش  قيمس شءللر يز  لا ءلحش ة 
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  ي س ءلشه  تا ا ءخلصمرتا حمل  ء،لختءش ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيل   ةم ها تشن
إللمح  ءل رص  للتريس ءل محثين فيمش  10إلا فيمش  8ةن  إطمل  ةت  ءللتريس ل مر ء 

 قتر ءإلة من  لا ء،لةمرءت ءللقييشإ ةلي م 

 ين  ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي  ءل يمامت للقيمش   ة  تا حمل  ء  لةمت  لا ءلفمةل
 :ءلةفلشةمت ي س

o     ة  إ طما فشلشي  لل محثين ءلل مس  –ء للزءش  ةفميير ء خليمر ءلةشهش
لهةمن   ما   -إهمتي  ،ا م شلةن   يفةلشن تا شظم    35 – 20)

س ثش فش لتريس هف  ءلفتت ءلةطلش شءللزءةهش ءل محثين ءلذين يلش ءخليمرهش 
 ء خليمر ةن  ياهشإ

o  ءلةفميير ءللا لش  لا ف،م،هم ءخليمر هد ا ءل محثين  للك ءإل الن  ني س
 ي إ مللحتيت شلشهيحهم  ل مت

o  لقيمش  للك ءلةهة  شءللزءةهش  هم حلا   يلرك فخذ ةشءتق  ءل محثين لي س
 ن ءللتريس  فته فش تا فثام هإش ءل محث

 
 لةتققين تا  مت  ءليمش ءللا يقشش خاللهم ءل محثشن ةن ءلهرشر  فن يفة  ءلةلرتين شء

  ة  ءل يمامت لهةمن تر    ملي  ةن ءلرقم   شءإللرء  طشء  تلر   ة  ءل يمامتا  ةم 
حلا ي،لطي   5 محثين تقط شليس  4ين ه  فن ي شن  تت ءل محثين تا    تريا 

 ءلةلرتين ةلم ف   ةلهش شءإللرء   ليه  صشر  فته إ 

  ين  ة  لقما لفري ا لةت  يشش  مة  ق ي  ءللتريس  أ، شع  لا ءلق   ةن ءلهرشر 
ءل ريا ءل اا فش ءل ه  ءلة،دشل   ن ءللقييش شءل ه  ءلة،دشل   ن ءللتريس شءإللرء  
ة  ءلةحمتظ  شءلة،دشلين  ن ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي  للفري هش ليس تقط  ملغرؤ 

اةم فيه   يمش  مللقييش شف تءت ءل محثين ءلةطلش   شةفميير م لشقت ءلةخطط للقةةن ءللقييش شء 
ءخليمرهشا شةهمةهش شة،دشليملهش   لا فن يلش ةلمر   للك ءلةفلشةمت ة  ءلفمةلين 

  ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي   ل متي  ششهشهإ 
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Introduction 

 

Governance has been defined by numerous international agencies and governments. The World 

Bank defined it as traditions and institutions by which authority in a country is exercised for the 

common good. It is the process of governing a specific sector, area, or a country in general.6 The 

term also includes various principles which will be defined at a later stage such as accountability, 

transparency, participation, equity, rule of law, effectiveness, efficiency, and control of corruption.7 

Further, the EU defines the term as “rules, processes and behavior that affect the way in which 

powers are exercised at European level, particularly as regards to openness, participation, 

accountability, effectiveness and coherence”.8 

On the other hand, the UNHABITAT perceives governance as the “sum of the many ways individuals 

and institutions, public and private, plan and manage the common affairs of the city. It is a 

continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and 

cooperative action can be taken. It includes formal institutions as well as informal arrangements and 

the social capital of citizens”.9 

Hence, governance transcends beyond the concept of government in that it entails how a country 

should be governed. It is not about a specific institution or body, such as the government, it is more 

of the interaction of several factors, concepts, and mechanisms, which lead to an effective way of 

running a country. 

Due to the rising significance of the concept of governance in the daily affairs of governments and 

other stakeholders, throughout the past decade, there has been growing interest in conducting 

governance assessments, the objectives of which have varied depending on diversified interests. For 

donors, governance assessments ensure or try to verify and rationalize the disbursement of aid in 

specific areas. For development partners and national governments, assessments try to diagnose 

governance deficits in a manner that allows for better development programming and government 

policies geared more toward marginalized groups and the poor. As for civil society organizations and 

other stakeholders, assessments could help in monitoring and evaluating government decisions and 

actions. 

Assessment frameworks have usually been developed internationally with the aim of trying to reach 

generalizations and comparative assessments across countries. However, after the Paris declaration 

                                                           
6
 World Bank. “Governance and Corruption” 

Accessible online at: 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20678937~page
PK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1740530,00.html 
7
 See also: 

UNHABITAT (2004). “Urban Governance Index”. Global Campaign on Urban Governance 
USAID. “Conducting a DG Assessment”. 
EU. “Governance Profile: An Explanatory Note”. 
8
 EU (2001). “European Governance: A White Paper”. Commission of the European Communities, P.8  

Accessible online at: http://ec.europa.eu/governance/white_paper/index_en.htm 
9
 UNHABITAT. Accessible online at:  

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=25&cid=2097 
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in 2005 on aid effectiveness, governance assessments have attempted to shift from international 

assessments to local ones; in addition to reducing reliance on international experts and instead 

utilizing local expertise.10 The rationale behind promoting country-led assessments is that 

international standards may not always be suitable for local contexts. For instance, socio-economic 

western standards may not be the same in Arab countries. Race and ethnicity problems in the west 

may not be issues for other developing countries, which mean that they should be excluded from 

their government assessment frameworks.  

Further, it is more likely, with great stakeholder participation, that locally developed indicators will 

better suit and reflect local needs and contexts. The whole idea is to allow for a more precise set of 

indicators that enable in-country comparisons over future periods of time, and not just satisfy the 

purpose of international comparisons.     

Picking on the same theme, Egypt as a developing country is currently in the process of designing a 

nationally owned governance assessment framework. The objective is to formulate a comprehensive 

set of indicators that could measure governance in three specific sectors; namely, education, health, 

water/sanitation. Upon completing the national framework with the specific sectors, a local 

governance index will also be developed leading to a consistent governance assessment framework 

for Egypt. This report provides a general framework to assess governance in Egypt. The designing of 

this framework relies on the governance frameworks designed by international institutions, mainly 

the World Bank, the European Union, the UNDP, the UNHABITAT, and the USAID. However, it 

considers the Egyptian context and the mission and the vision of the Social Contract Center (SCC) 

which will be responsible for implementing this frame and disseminating its outputs. 

Considering the Context: 

Governance assessments are sometimes perceived as a tricky business. They always entail principles 

and concepts which touch on the very survival of any regime such as accountability of rulers to the 

public, transparency of information, democratic participation and engaging the public, as well as 

other democratic principles. Due to the political sensitivity of government assessments, some 

regimes might be unwilling to go ahead with implementation, or could simply manipulate the results 

of such assessments.  

However, in Egypt, the situation could currently be more optimistic. The actual execution of this 

assignment, “Towards a Country-Led Governance Assessment Framework”, commissioned by the 

Egyptian Cabinet’s Social Contract Center is in itself a positive attitude towards a true political will 

embraced by the government. 

Further, the current Egyptian regime is in the process of major political transformation. The National 

Democratic Party (NDP) is carefully considering the legitimacy of the up-coming Parliamentary and 

Presidential elections, including the good governance of both events. For the first time, the NDP is 

currently conducting exhaustive comprehensive polls among the public to select the party’s 

representatives in the 2010 Parliamentary elections. Further, according to the NDP Assistant 

Secretary General, Mr. Gamal Mubarak, the NDP program in the coming period will focus on high 

                                                           
10

 UNDP (2009). “Supporting Country-led Democratic Governance Assessments”. Practice note, p.4 
Accessible online at: http://www.undp.org/oslocentre/docs09/PracticeNoteFeb2009.pdf 
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quality in service provision through the adoption of decentralization policies, a key component of 

successful democratic governance.   

 

On another front, media channels are continuously criticizing the regime on various economic and 

political stances, a sign of freedom of expression. Whether the government responds to such 

criticisms or not is beyond the scope of this argument. The idea is that compared to previous years 

where government criticism was considered taboo, current media and civil society activities indicate 

a fair room for voicing opinions and monitoring government policies.  

Further, legislative functioning is transparent to a great extent with the judiciary continuously 

exposing corruption among business tycoon, members of Parliament and senior government 

officials. However, the ratio between actual exposed corruption incidents and overall remaining 

unrevealed corruption cases remains unclear and lacks concrete figures. 

Given the above assumptions, one could deduce that the Egyptian regime perceives democracy and 

good governance as seriously needed values not only for the well-being of citizens but for the 

legitimacy, stability and survival of the system itself. By the same talking, a governance assessment 

framework is required by the government in order to determine points of weaknesses and deficits 

that need to be strengthened in order to comprehend future points of intervention in the 

governance apparatus of the country.   

Methodology: 

The development of governance assessment framework to be adopted and implemented by 

the SCC follows the following steps: 

- Well-established international governance models were explored. The exploration process 

covers the World Bank Institute’s World Governance Indicators (WGI), the European Union’s 

Country Governance Profiles (CGP), the USAID’s democracy and governance indicators, the 

UNHABITAT’s Urban Governance Index (UGI), the UNDP’s governance framework, and the 

United Nations University’s World Governance Assessment (WGA). 

- The explored governance models were analyzed and the major shared components and areas 

of governance were identified. 

- A governance assessment model for the SCC was developed and presented to the SCC senior 

officials and the staff of governance teams. 

- A comprehensive discussion was conducted in SCC and feedback received and considered. 

- SCC framework for governance assessment was developed and formulated. 

Components of the SCC Governance Assessment Framework: 

This section defines the main components of the SCC governance assessment frameworks based on 

international experience and cross-agency analysis. Concepts including accountability, participation, 

transparency, rule of law, control of corruption, responsiveness, equity, efficiency and effectiveness 

are addressed, in a manner which seeks to reach consensus on such concepts.  

Accountability: 
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Accountability is one of the major components studied by international institutions such as the 

World Bank, USAID, UNDP, UNHABITAT, WGA, as well as suggested by Dr.Sakr Ashor in his 

governance model. However, the definition varies depending on the institution. For example, the 

World Bank defines accountability as “the extent to which a country’s citizens are able to participate 

in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free 

media”11. The USAID focuses on “the extent to which government officials are responsible to public 

approval” when assessing accountability.  

UNHABITAT defines accountability in terms of the existing “mechanisms for transparency, 

responsiveness, personal integrity and rule of law” in the country. WGA stresses upon the fact that 

“Political actors are responsible for actions” when studying accountability.  Finally, UNDP defines 

accountability as “Clear and effective lines of accountability (legal, financial, administrative and 

political) are necessary to safeguard judicial integrity, and to ensure honest and efficient 

performance by civil servants in the delivery of public services to women and low-income groups”12. 

This is the suggested definition for application in Egypt through SCC because such definition fits with 

SCC supporting efforts to increase satisfaction with government performance in terms of being 

responsive to citizens, and to build trust in government effectiveness through emphasizing justice. 

Further investigation of the component would lead us to a differentiation between executive, 

legislative, judicial, financial and social accountability13; the first refers to whether executive officials 

are accountable for their actions to citizens or not, while the second questions the accountability of 

the legislative such as members of Parliament for their actions. The third type of accountability, 

judicial, we could investigate the whether the judicial authority provides an explanation for their 

verdicts or not and whether judges are selected fairly or not. As for the financial accountability, it is 

mainly concerned with the involvement of different stakeholders in financial management decisions 

such as citizens having a say in budget allocations through public hearings, and the ability of 

Parliament to question budgetary issues. Finally, social accountability is about the ability of civil 

society groups, political parties and journalists to comment on pending policies and legislation. 

Participation: 

Over the past two decades, participation of the public and civil society organizations has become 

increasingly acknowledged as key actors in development at the global, national and local levels. This 

was a result of increasing global trends such as “national ownership of development”; “citizens’ 

participation”; “social accountability”; “good governance”; “decentralization”; and “democratization 

of development co-operation”.  Participation promotes democratic governance since it facilitates 

interaction between the state and citizens14. 

UNHABITAT defines participation as “Mechanisms that promote strong local representative 

democracies through inclusive, free and fair municipal elections”. UNDP recognizes that civic 

participation by individual citizens and their organizations is a fundamental human right. Collective 

                                                           
11

 A decade of measuring the quality of governance: Governance Matters, (2007), World Bank. 

Accessed at: http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/wbi2007-report.pdf 

12
 Op.Cit, “Planning a Governance Assessment: A guide to approaches, Costs and benefits”.  

13
 Op.Cit, Freedom House Indicators. 

14
 “Democratic Governance Reader: A reference for UNDP practitioners” (2009) UNDP. 
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civic participation helps to foster democratic governance, by giving people a powerful way of 

protecting their human rights and fundamental freedoms; having a say in decisions that affect their 

lives and holding decision-makers accountable15.   

UNDP adopts the following definition to participation: “Women/men and poor/non-poor should 

enjoy and exercise the same rights to participate and be active politically”16. WGA defines it as 

“Involvement and ownership by stakeholders”17.  

Hence we could understand that participation is about the extent to which citizens, political parties 

and political organizations can participate; it is also about the level of effort exerted by the 

government to promote political participation, while at the same time allowing public access to 

information. Participation would also ensure that ethnic groups and minorities are well represented 

in the political process. 

Transparency: 

Both USAID and the UNDP perceive transparency as public knowledge of government decisions; the 

former states that transparency is “public accessibility to government operations”,18 while the latter 

translates the concept as “government decision making being open to legislative and public 

scrutiny”.19 Hence, it could be deduced that the term is concerned with the open relationship 

between the government and the public. Regardless of what the government does or pursues, its 

actions, policies, decisions and actions must be available to the public one way or another. The idea 

is to have the public eye on all government activity, which in return ensures the social legitimacy of 

such operations. 

Rule of Law: 

Further, the concept of rule of law is sometimes simultaneously associated with the idea of fairness.  

The World Bank views rule of law as the quality of contract enforcement the police system and 

courts.20 Similarly, USAID defines rule of law as the degree of adherence to the legal principle 

whether voluntarily by citizens or though enforcement by the respective agencies. 21 Therefore, rule 

of law is about the conformity of the public, government agencies and civil society organizations to 

                                                           
15

 Op.Cit, “Democratic Governance Reader: A reference for UNDP practitioners”. 
16

 “Planning a Governance Assessment: A guide to approaches, Costs and benefits”. (2009). UNDP 
Oslo Governance Centre.  
17

 “Governance Assessment: overview of governance assessment frameworks and results from the 
2006 World Governance Assessment” (2007). Overseas Development Institute .  
18

 USAID (2000). “Conducting a DG Assessment: A Framework for Strategy Development”. 
Democracy and Governance Office, USAID, Technical Publication Series, p.24 
19

 UNDP (2009). “Planning an governance Assessment Framework”. UNDP, Oslo Governance 
Centre, Democratic governance Group, Bureau for Development Policy. P.20 
20

 World Bank (2009). “Governance Matters: 2009”. World Bank Institute, Development Research 
Group, P.1 
Accessible online at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WBI_GovInd.pdf 
21

 USAID (1998). “ Handbook of Democracy and Governance: Program Indicators”. Center for 

Democracy and Governance, Bureau for Global Programs, Field Support, and Research, U.S. Agency 

for International Development, P.21 Accessible online at: 

http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacc390.pdf 
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the legal contract portrayed in the adopted laws, rules and regulations; it is about treating all 

individuals equally and here is where the simultaneous use of fairness fits.  

 

Control of Corruption: 

A fifth component of the democracy and governance framework is that of control of corruption. 

Corruption is always a hectic factor for countries. It has a negative impact at all levels.  Since the 

post-Cold War era and in the wake of globalization, there is an increasing pressure from 

international business, multilateral institutions, human rights organizations, regional security blocks 

and international organizations to contain corruption. This is to strengthen public institutions, 

reduce poverty, promote sustainable development, and avoid possible spill-over effects to 

neighboring countries. Corruption is therefore no longer perceived simply as an issue of ethics and 

morality, but has become a legitimate subject of international interest and concern subject to 

international regulations. 

UNDP defines corruption as “the misuse of public power, office or authority for private benefit”. 

Since then, the definition of corruption has been broadened to include “the misuse of public power, 

office or authority for private benefit – through bribery, extortion, influence-peddling, nepotism, 

fraud, speed money or embezzlement”22. 

Data from the Worldwide Governance Indicators (WGI) for 2006 show that democratic 

accountability and clean government go hand in hand. Countries such as Chile, and Canada are 

vibrant democracies with very little corruption, while countries with voice and accountability 

challenges such as China and the Russian Federation, tend to have much more corruption. This is 

consistent with the idea that when citizens can demand more accountability through the ballot box, 

or where there is freedom of expression, of the media, and of information, governments become 

cleaner and less corrupt.   

However, there are also exceptions to the link between the extent of voice and democratic 

accountability that a country exhibits, and its success in controlling corruption. Singapore has one of 

the best rankings in the world on control of corruption, but it ranks in the middle of the pack on 

voice and accountability.   

Therefore, the World Bank incorporates control of corruption as one of its six themes of governance. 

It defines it as “the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty 

and grand forms of corruption, as well as “capture” of the state by elites and private interests”23 

Finally, control of corruption requires various mechanisms to be in place such as an enabling legal 

and political environment, adequate institutional capacities, as well as increase involvement from 

the media and civil society organizations in monitoring and combating corruption. 

Responsiveness: 

                                                           
22

 Op.Cit, “Democratic Governance Reader: A reference for UNDP practitioners”.  
23

 Op.Cit, A decade of measuring the quality of governance: Governance Matters. 
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UNDP defines responsiveness as the “Accessibility of government to advocates of pro-poor, gender 

sensitive policy formation, implementation and service delivery”. Since SCC aims at supporting and 

monitoring poverty reduction efforts, this, accordingly, requires being responsive to poor’s needs. In 

addition, SCC aims at increasing satisfaction with government performance in terms of being 

responsiveness to citizens’ needs and aspirations, as well as being responsive in the context of crises 

management.  

Equity: 

Equity as a component of governance was adopted by institutions like UNDP, UNHABITAT, and WGA. 

UNDP believes that equity can be achieved when “The state redistributes entitlements through 

taxation and public expenditure in accordance with a democratically expressed social welfare 

function”. UNHABITAT defines equity as “Inclusiveness with unbiased access to basic necessities”, 

while WGA defines it as “rules apply equally to everyone in society”.   

Therefore, equity is about the existence of laws, policies and regulations that guarantee equal 

treatment of various segments of the population; it would also be concerned with eliminating all 

aspects of economic exploitation especially those conducted and exercised by the private sector. 

Efficiency: 

The concept is about delivering or providing public services or policies with the highest quality at the 

lowest possible cost, without jeopardizing the quality of such services or policies. Both USAID and 

the UNDP perceive efficiency through the aforementioned understanding.24 Hence, efficiency is 

about measuring specific outputs. Each unit produced or service delivered should be at the lowest 

possible cost. 

Effectiveness: 

To the contrary, the final component, effectiveness, is concerned with measuring outputs. Both the 

USAID25 and the EU26 consider effectiveness in terms of the quality of policy formulation and 

execution. The concept is not about the process of doing things, but rather the outcome of certain 

policies or decisions. For instance, in Judiciary, effectiveness would not be only about settling 

disputes, but also about the overall satisfaction of citizens with the whole judicial system.  

The Operationalization of Governance for the SCC Assessment Framework: 

For the sake of this assignment, the afore-mentioned components have been tailored in accordance 

with the client’s needs, the SCC. This section operationalizes the main components of the proposed 

governance assessment framework for Egypt with providing justifications.  

Component (1): Accountability 

                                                           
24

 USAID (2000). “Conducting a DG Assessment: A Framework for Strategy Development”. Op.Cit,. 
P.24 
25

 USAID (2000). “Conducting a DG Assessment: A Framework for Strategy Development”. Op.Cit, 
P.24 
26

 EU (2001). “European Governance: A White Paper”. Commission of the European Communities, 
P.8 Accessible online at http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf 
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Accountability is defined as “Clear and effective course of action to practice accountability (legal, 

financial, administrative and political) which is necessary to safeguard judicial integrity, and to 

ensure honest and efficient performance by civil servants in the delivery of public services to women 

and low-income groups”. This definition fits the SCC objective of increasing satisfaction with 

government performance in terms of being responsive to citizens, and to build trust in government 

effectiveness through emphasizing justice.  

Component (2): Participation 

 
The suggested definition for participation is “Involvement and ownership by stakeholders”. For the 

Egyptian framework of governance, this definition will be most suitable for application. It goes on 

the same direction with the SCC vision and mission of supporting social participation in the decision 

making process. In addition, giving a voice to all diverse groups in the society is a stated pre-requisite 

to achieve the SCC goal of having “A dignified life for every Egyptian citizen”. Therefore, the SCC 

always stresses on the involvement of the four partners/stakeholders: government, civil society, 

private business sector and citizens.  

Component (3): Transparency 

 
Transparency is to be defined as “Open relationship between the government and citizens, where 

the public is fully aware and knowledgeable about government decisions, policies and activities”. 

The reason behind adopting this definition is that transparency is one of the SCC approaches to 

achieve its objective of “empowering civil society”. Both citizens and civil society organizations 

should have access to all of what can facilitate and ensure their effective involvement in the 

implementation or decision making process.  In addition, transparency is one of main components of 

governance models of the USAID, UNDP, and WGA.   

Component (4): Rule of Law 

 
It is defined as “Conformity of the public, government agencies and civil society organizations to the 

legal contract portrayed in the adopted laws, rules and regulations”. Rule of law is selected as a 

component in the Egyptian framework of governance because the SCC vision suggests that all 

citizens have a package of rights that ensures the rule of law. In addition, emphasizing justice and 

the rule of law are required to re-build trust between government and citizens; which is an objective 

of the SCC.  

Component (5): Control of Corruption 

 
It is defined as “the extent to which a system for combating corruption exists and is active”. Fighting 

corruption in Egypt is required to re-build trust in government effectiveness, and in relationship 

between government and citizens, which is on the top of the SCC priorities list.  

Component (6): Responsiveness 

 
Responsiveness is defined for the SCC assessment framework as the “Accessibility of government to 

advocates of pro-poor, gender sensitive policy formation, implementation and service delivery”. The 
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SCC aims at increasing satisfaction with government performance in terms of being responsiveness 

to citizens’ needs and aspirations, as well as being responsive in the context of crises management. 

For the Egyptian context, therefore, it is important to combine between being responsive to citizens 

and to the actual realities the country is facing.  

 

Component (7): Equity 

 
Equity is defined as “rules apply equally to everyone in society”.  Equity is a basic component of 

governance for Egypt because it is a pre-requisite to re-build trust between citizens and government. 

One of the SCC objectives also, is to provide a minimum package of rights for all citizens and give a 

voice to all diverse groups in the society. This stresses upon the importance of equity in all matters, 

especially in rules application. 

Component (8): Efficiency 

 
It is defined as “Production of specific outputs at the lowest cost and provision in a timely manner”. 

Efficient use of resources is required to achieve MDGs as well as the SCC strategic objectives 

Component (9): Effectiveness 

 
Effectiveness is defined as “The quality of the outcome of certain policies or decisions”. Government 

effectiveness is one of objectives of the SCC to re-build trust between citizens and the government, 

protecting human rights, and emphasizing the rule of law.  
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Table 1: The Definitions of the Components of the SCC Governance Assessment Framework  

 

Components Operational Definition 

Accountability Clear and effective course of action to practice accountability (legal, financial, 
administrative and political)  

Participation Involvement and ownership by stakeholders. 

Transparency Open relationship among different stakeholders, where the public and the 
stakeholders are fully aware and knowledgeable about decisions, policies and activities 
of each other. 

Rule of Law Conformity of the public, government agencies and civil society organizations to the 
legal contract portrayed in the adopted laws, rules and regulations (the degree of 
adherence to the legal principles or laws and regulations). 

Control of 
Corruption 

The extent to which a system for combating corruption exists and is active  

Responsiveness The government is responsive to citizens, and to economic, political, institutional and 
social realities, as well as being pro-poor and gender sensitive in policy formation, 
implementation and service delivery. 

Equity Rules apply equally to everyone in the society, and citizens enjoy equal opportunities 
and equal access to public services and decision making process.   

Efficiency Production and provision of specific outputs at the lowest cost and in a timely manner 

Effectiveness The quality of the outcome of certain policies or decisions and the degree of citizens’ 
satisfaction. 

Source: Compiled by the author 

 

The SCC Governance Assessment Framework adopts the methodology of the World Governance 

Assessment (WGA) in operationalizing the suggested definitions of the components. In this regard, the 

components are viewed from different perspectives comprising the political and socio-economic 

structures in Egypt; civil society, political society, government, bureaucracy, economic society and 

judiciary (Table 2). By referring to the “black box of governance” (Figure 1), it is more evident that there 

are different institutions that are to be included when assessing governance. The architecture of the 

state (including the relationships between the executive, legislature and judiciary) and other 

institutional arrangements for the transfer of power between governments (including voting 

arrangements and electoral laws) impact the performance of the public sector in responding to poverty. 

There is also reason to focus on the institutional levels below these larger, eminently political questions, 

addressing the more ‘tractable’ institutions of government and key external institutions that act on 

government (including NGOs and the media). The framework for governance assessment as adopted by 
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the SCC can be summarized in table (3) where we analyze how each component is practiced by the 

different stakeholders; for instance, how transparency (component) is practiced by civil society 

organizations (stakeholder) and not the extent to which government operations are transparent in the 

eyes of civil society. In other words, we focus on the extent to which civil society organizations’ 

operations are transparent. 

 

Table 2: The Definitions of the Stakeholders of the SCC Governance Assessment Framework: 

 

Stakeholders  Definition  

Civil Society  Where the rules for political participation, socialization and articulation of demands 
are the main focus. It includes NGO’s, Civic Organizations, Interest Groups, media, 
foundations, and Associations. 

Political Society  Where the rules for aggregating policy is the principal focus through an assessment 
of the rules for electing political representatives and their own role both vis-à-vis 
government and the public. The main focus is on legislature branch, elections, 
parliamentary affairs and political parties. 

Government  Where the interest is on high level policy makers and government politicians. 

Bureaucracy  Where the focus is on the operations of civil servants and their interaction with 
society.  

Economic Society The focus is on state/citizen relationship with the private sector. 

Judiciary  Where interest is foremost in the rules that guide the operations of dispute and 
conflict resolving institutions.  The focus is on judicial system, judges and judicial 
officers’ role. 
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Source: Steve Knack and Nick Manning, (2000), “Towards consensus on Governance Indicators: Selecting Public 

Management and Broader Governance Indicators, World Bank.  
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Table 3: the SCC Governance Assessment Framework: Stakeholders/Components Matrix (Section A) 

Stakeholders/ 
Components 

Accountability Participation Transparency Rule of Law Control of 

Corruption 

Civil Society  The extent to 
which civil society 
organizations are 
accountable 

 The extent to which 
citizens, NGO’s and 
other organizations 
participate. 

 Civil society 
activities and 
operations are 
transparent 

 Civil society 
organizations 
abide by the 
concerned 
laws 

 Control of 
corruption 
within civil 
society 
organizations 

Political Society  Legislators and 
political parties 
are accountable to 
the public 
(Legislature 
Accountability). 

 Political parties and 
legislators’ 
participation in policy 
making  

 

 Transparency of 
political parties’ 
activities and 
parliamentary 
affairs 

 Political 
processes 
abide by the 
law 

 The existence 
and utilization of 
legal measures 
to combat 
corruption 
within the 
Parliament and 
political parties 

Government  Executive 
Accountability & 
financial 
Accountability of 
the government 
to citizens and 
society. 

 The degree of 
participation that 
exists among high 
level policy makers 
and senior politicians 

 Government 
decisions are 
made and 
disseminated in 
an open manner 

 Government 
decisions 
conform to 
respective 
laws 

 Efforts to 
combat 
corruption 
within the 
government 
apparatus 

 
 
 

Bureaucracy  Civil servants are 
held accountable. 

 Civil servants’ role in 
policy formulation 
and implementation 

 Civil service 
decision 
making is 
transparent, 
while providing 
access to 
information by 
citizens 

 Civil service 
decision 
making 
respects the 
law, especially 
administrative 
law 

 Institutional 
capacities and 
implementation 
mechanisms 
used to control 
corruption 
within the 
bureaucracy 
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Economic Society  Private sector is 
accountable to 
the state entities 
and citizens 

 Private sector 
actively participates 
in policy making 

 Private sector 
operations and 
activities are 
known to the 
public 

 Private sector 
abides by the 
concerned 
laws 

 Degree of 
corruption 
within the 
private sector 

Judiciary  Judicial officers 
are held 
accountable 
(Judicial 
Accountability) 

N.A  Transparency in 
judicial verdicts 

 The extent to 
which the 
judicial 
system abides 
by the 
respective 
laws 

 Corruption cases 
within the 
judicial system  
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Table 3: the SCC Governance Assessment Framework: Stakeholders/Components Matrix (Section B) 

Stakeholders/ 
Components 

Responsiveness 
 

Equity Efficiency Effectiveness 

Civil Society  Civil society 
organizations are 
responsive to citizens, 
and emphasize pro-
poor and gender 
sensitive policies.  

 The extent to which civil society 
organizations equally treat 
different stakeholders 

 Activities and 
operations of CSOs are 
adequate in terms of 
cost and time 

 CSOs’ policies and 
activities result in 
high quality and 
satisfying outcomes 

Political Society  The legislature and 
political parties are 
responsive to citizens 
and realities.  

 Equity exists within the affairs of 
political parties and legislators 

 

 Political parties and 
members of parliament 
design policies at the 
lowest cost and in a 
timely manner  

 Political parties and 
members of 
parliament 
effectively change 
and amend policies 

Government  The government is 
responsive to citizens 
and to political, 
economic and social 
realities.  

 The existence and activation of 
policies and practices that 
guarantee equal treatment for 
all high level policy makers 

 Output of government 
operations is at the 
lowest cost and is 
provided in a timely 
manner 

 Outcome of 
government 
operations is of high 
quality and satisfying 
to beneficiaries 

Bureaucracy  Bureaucrats are 
responsive to citizens 
needs. 

 Equal opportunities to public 
servants and merit-based system 
in recruitment 

 Output of bureaucracy 
operations is at the 
lowest cost and is 
provided in a timely 
manner 

 Service delivery is 
provided with the 
best quality 

Economic Society  Private sector is 
responsive to the 
needs of citizens and to 
economic and social 
realities. 

 Private sector ensures equity in 
all its policies and regulations 

 Private sector delivers 
services at the lowest 
cost and in a timely 
manner 

 Private sector 
delivers high quality 
services and 
products 

Judiciary  Judicial officers are 
responsive to citizens 

 The judicial system is affordable 
to citizens with equal access to 
justice for all citizens 

 All judges are treated equally. 

 The judicial system 
mediates conflict in a 
timely manner and at 
the least cost 

N.A 
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The above matrix guides the process of indicators selection. However, the following criteria were also 

utilized to refine the selection.27 

 

 Is the indicator appropriate for the result? Does the measurement tool fit the task? 

 Is the indicator direct? Does it measure the result as stated and at the correct level? 

 Is the indicator cost-effective? The costs of measurement should be proportional to 

the benefits 

 Is the indicator based on reliable and valid data? 

 Is the indicator operation? Is it clear to data collectors what data is needed and how 

to collect it? 

 Is the indicator objective? Anyone reviewing the data should reach the same 

conclusion about progress. 

 

The detailed SCC Governance Assessment Framework with selected indicators for each component to 

assess governance is presented in table (4).  

                                                           
27

 Op.Cit, Christopher Scott and Alexandra Wilde. 
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Table 4: Indicators of Governance Components: 

Section (A): 

Stakeholders/ 
Components 

1) Accountabili

ty 

2) Participati

on 

3) Transparenc

y 

4) Rule of 

Law 

5) Control 

of 

Corrupti

on 

Civil 
Society 

1. Do civil 
society 
organiz
ations 
have 
clear 
financia
l 
control 
mechan
isms? 

2. Are the 
CSOs 
accountable 
to citizens or 
not? 

3. Are 
there 
clear 
mechan
isms 
and 
tools to 
guarant
ee 
setting 
CSOs 
account
able? 

4. If yes, 
are 
these 
mechan
isms 
active? 

 

1. Do CSOs 
participate 
in policy 
making 
and 
influence 
pending 
policies or 
legislation? 

2. Do CSOs 
have the 
capacities 
and 
practical 
ability to 
participate 
or monitor 
governmen
t policies 
and obtain 
info about 
governmen
t 
operations 
(including 
budget 
allocations, 
asset 
declaration
s of 
governmen
t officials 
for scrutiny 
and 
verification
)? 

3. In practice, 
can CSOs 
sue 
governmen
t for 
infringeme
nts of their 

1) Are the 
activitie
s of civil 
society 
known 
to the 
public? 

2) Are 
financial 
resourc
es of 
civil 
society 
organiza
tions 
publicly 
announ
ced? 

3) Do civil 
society 
organiza
tions 
disclose 
their 
financial 
data 
mechani
sm? 

4) Do civil 
society 
organiza
tions 
publish 
regular 
reports 
on their 
activitie
s? 

5) Are 
such 
reports 
accessib
le by 

1) Do 
NGOs 
violate 
any of 
the 
concern
ed laws? 

2) Do 
NGOs 
respect 
judicial 
verdicts 
or do 
they 
tend to 
violate 
them? 

3) What is 
the 
frequen
cy of 
NGOs 
being 
prosecu
ted for 
illegal 
activitie
s? 

 

1. Is there a 
high 
percenta
ge of 
corruptio
n 
incidents 
within 
civil 
society 
organizati
ons 

2. Are there 
mechanis
ms which 
curb 
corruptio
n within 
CSOs? 

3. Are such 
mechanis
ms 
effective? 

4. Have 
there 
been any 
anti-
corruptio
n studies 
and 
surveys 
carried 
out 
during 
the past 
12 
months 
which 
identify 
corruptio
n 
incidents 
within 
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rights?    
4. Do CSOs 

have the 
capacities 
to 
participate 
in the 
political 
process? 

5. Do 
profession
al 
organizatio
ns, 
including 
business 
association
s, actively 
participate 
in the 
political 
life? 

the 
public? 

civil 
society 
organizati
ons?  

5. Are 
allegation
s of 
corruptio
n within 
CSOs 
given 
wide and 
extensive 
airing in 
the 
media? 

 

Political 
Society 

1. Are members 
of Parliament 
accountable 
to citizens? 

2. Is there an 
integrity 
committee 
within 
Parliament? 

3. Is this 
committee 
active? 

4. Are political 
parties 
accountable 
to citizens? 

1. Do 
members 
of 
Parliament 
actively 
participate 
in policy 
formulatio
n? 

2. In practice, 
the 
legislature 
has 
sufficient 
capacity to 
monitor 
the budget 
process 
and 
provide 
input or 
changes? 

3. How many 
members 
of 
Parliament 
have 
attended 

1) What is 
the 
degree 
to 
which 
political 
parties 
act in a 
transpar
ent 
manner 

2) Is there 
a 
transpar
ent 
mechani
sm for 
revealin
g 
income 
and 
assets 
of 
Parliam
entary 
candida
tes? 

3) Is the 

1. In law, are 
there 
regulations 
governing 
gifts and 
hospitality 
offered to 
members of 
the 
legislative 
branch. 

2. Do Elections’ 
procedures 
abide by the 
respective 
laws? 

3. Is there 
violation of 
law during 
voting 
processes? 

4. Do 
candidates 
for 
parliament 
abide by 
respective 
laws 

1. To what 
extent 
corruptio
n exists 
within 
Parliame
nt? 

2. To what 
extent 
corruptio
n exists 
within 
political 
parties? 

3. How do 
legislator
s face 
corruptio
n cases 
among 
parliame
nt 
members
? 

4. Is there a 
mechanis
m to 
combat 
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all 
Parliament
ary 
sessions? 

4. How many 
members 
of 
Parliament 
have 
actively 
participate
d in 
discussions 
during the 
past year? 

5. Does the 
opposition 
actively 
participate 
in 
Parliament
ary 
sessions? 

 

financin
g of 
political 
parties 
transpar
ent? 

4) Is there 
Accessib
ility of 
the 
proceed
ings of 
parliam
ent and 
the 
reports 
of its 
various 
committ
ees to 
the 
public? 

governing 
the electoral 
process? 

5. In law, are 
there 
requirement
s for the 
independent 
auditing of 
the asset 
disclosure 
forms of 
members of 
the national 
legislature? 
If yes, in 
practice, is 
national 
legislative 
branch asset 
disclosures 
audited? 

6. Is there a 
law on the 
declaration 
of income 
and assets 
for 
candidates 
or members 
of 
Parliament? 

7. If yes, is this 
law active? 

8. Is there a 
law or a 
regulation 
on spending 
limits by 
candidates 
during times 
of elections? 

9. Is this law or 
regulation 
active? 

10. Do members 
of 
parliament 
enjoy 
immunity 
even when 

corruptio
n within 
political 
parties? 

5. Is this 
mechanis
m 
effective? 

6. Is there a 
mechanis
m to 
combat 
corruptio
n within 
Parliame
nt? 

7. Is this 
mechanis
m 
effective? 
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proven 
guilty? 

Governm
ent 

1. In law, can 
citizens sue 
the 
government 
for 
infringement 
of their civil 
rights? 

2. In practice, 
the chief 
executive 
gives reasons 
for his/her 
policy 
decisions. 

3. In practice, 
the chief 
executive 
limits the use 
of executive 
orders for 
establishing 
new 
regulations, 
policies, or 
government 
practices. 

4. Are there 
clear lines of 
accountabilit
y for high 
level policy 
makers? 

5. Can citizens 
and CSOs 
take actions 
regarding the 
accessed 
asset 
disclosure 
records of 
the heads of 
state and 
government?  

6. If yes, in 
practice, can 
citizens 
access the 

1. To what 
extent is 
policy 
making 
participato
ry at the 
highest 
levels of 
policy 
making? 

1) Is 
Govern
ment 
decision 
making 
transpar
ent? 

2) Are 
financial 
manage
ment 
figures 
posted 
regularl
y by 
govern
ment 
agencies
? 

3) Is there 
free 
access 
to all 
govern
ment 
informat
ion and 
data? 

4) Do 
senior 
govern
ment 
officials 
hold 
public 
hearing 
sessions
? 

1) Do 
govern
ment 
agencies 
abide by 
respecti
ve laws? 

2) In law, 
can the 
heads of 
state 
and 
govern
ment 
and 
minister
ial-level 
officials 
be 
prosecu
ted for 
crimes 
they 
commit
? 

3) Are 
there 
regulati
ons 
governi
ng 
conflicts 
of 
interest 
by the 
senior 
executiv
e 
branch? 

4) In law, 
the 
heads of 
state 
and 
govern
ment 
and 
minister

1. To what 
extent 
corruptio
n exists 
among 
high level 
policy 
makers? 

2. Has the 
governm
ent 
impleme
nted 
effective 
anticorru
ption 
laws or 
programs 
to 
prevent, 
detect, 
and 
punish 
corruptio
n among 
senior 
public 
officials, 
including 
conflict of 
interest?  

3. What is 
the level 
of 
commitm
ent by 
governm
ent to 
impleme
nting the 
policy? 

4. Is there a 
progress 
report on 
the work 
plan for 
the 
impleme
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asset 
disclosure 
records of 
the heads of 
state and 
government 
within a 
reasonable 
time period? 

7. In practice, 
are official 
government 
functions 
kept separate 
and distinct 
from the 
functions of 
the ruling 
political 
party? 

ial level 
officers 
are 
required 
to file a 
regular 
asset 
disclosu
re form. 

5) In law, 
are 
there 
regulati
ons 
governi
ng gifts 
and 
hospitali
ty 
offered 
to 
senior 
member
s of the 
executiv
e 
branch.  

6) If yes, in 
practice, 
the 
regulati
ons 
governi
ng gifts 
and 
hospitali
ty 
offered 
to 
senior 
member
s of the 
executiv
e 
branch 
are 
effectiv
e? 

7) In law, 
are 
require

ntation of 
the state 
strategy 
for 
combatin
g 
corruptio
n? 
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ments 
for the 
indepen
dent 
auditing 
of the 
senior 
executiv
e 
branch 
asset 
disclosu
re forms 
(defined 
here as 
minister
s and 
heads of 
state 
and 
govern
ment)? 

8) In law, 
are 
there 
restricti
ons on 
heads of 
state 
and 
govern
ment 
and 
minister
s 
entering 
the 
private 
sector 
after 
leaving 
the 
govern
ment 

9) If yes, in 
practice, 
the 
regulati
ons 
restricti
ng post-
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govern
ment 
private 
sector 
employ
ment 
for 
heads of 
state 
and 
govern
ment 
and 
minister
s are 
effectiv
e. 

10) In 
practice, 
are 
executiv
e 
branch 
asset 
disclosu
res 
(defined 
here as 
minister
s and 
above) 
audited
? 

Bureaucra
cy 

1. Are there 
clear lines of 
vertical 
accountabilit
y in the civil 
service 
system? 

2. Are civil 
servants 
accountable 
to citizens in 
a formal 
manner? 

3. Do the 
relevant laws 
contain clear 
clauses/articl
es that 

1. Do 
Bureaucrat
s play a 
role in 
policy 
formulatio
n and 
implement
ation? 

2. Are 
Bureaucrat
s able to 
shape 
governmen
t policies? 

 

1. To what 
extent is 
decision 
making 
in civil 
service 
transpar
ent? 

2. Do the 
public 
participa
te in 
decision 
making 
of civil 
service? 

3. Are civil 
service 

1. Do civil 
service 
decisions 
abide by 
administr
ative 
law? 

2. Are civil 
service 
actions 
subject 
to 
respectiv
e laws? 

3. What is 
the 
number 
of cases 

1. Are there 
any codes 
of conduct 
for public 
officials, 
and if so, 
which 
ones? If 
not, are 
there any 
intentions 
of 
developing 
codes of 
conduct in 
the near 
future? 

2. Is the 
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ensure 
accountabilit
y of civil 
servants to 
concerned 
authorities/ci
tizens? 

4. Are such laws 
effective and 
applied? 

5. Are civil 
servants 
accountable 
to citizens 
and CSOs in 
practice?  

decisions 
announc
ed to 
citizens 
periodic
ally? 

4. How 
accuratel
y does 
the 
bureaucr
acy 
commun
icate its 
decisions 
to the 
public? 

5. Is the 
hiring 
process 
of civil 
servants 
transpar
ent? 

where 
civil 
servants 
have 
been 
punished 
for illegal 
actions? 

4. Is there a 
whistle 
blower 
protectio
n 
system? 

governmen
t free from 
excessive 
bureaucrat
ic 
regulations
, 
registratio
n 
requireme
nts, or 
other 
controls 
that 
increase 
opportuniti
es for 
corruption  

3. What is the 
percent in 
overall of 
the 
institutions 
that are 
involved in 
the fight 
against 
bureaucrat
ic 
corruption
? 

4. Are there 
any 
requireme
nts for 
declaration 
of assets 
by public 
officials? 
And where 
are the 
declaration
s archived? 

5. What are 
the 
penalties 
for 
transgressi
ng non-
disclosure? 
Has the 
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governmen
t any 
intention 
of 
developing 
these or 
expanding 
them? 

Economic 
Society 

1. Is the private 
sector 
accountable 
to citizens in 
a formal 
manner? 

2. Do the 
relevant laws 
contain clear 
clauses/articl
es that 
ensure 
accountabilit
y of private 
sectors to 
concerned 
authorities/ci
tizens/ CSOs? 

3. Are such laws 
effective and 
applied? 

4. Are 
private 
sector 
activities 
subject 
to public 
scrutiny
? 

 

1. Does 
private 
sector 
participate 
in policy 
making? 

2. To what 
extent 
private 
sector 
effectively 
affect 
governmen
t 
decisions/p
olicies 
formulatio
n and 
implement
ation?  

3. To what 
extent 
private 
sector 
participate 
in law 
making 
process? 

1) Are 
private 
sector 
operatio
ns and 
activitie
s known 
to the 
public? 

2) Are 
private 
sector 
and 
govern
ment 
contract
s 
manage
d and 
run in a 
transpar
ent 
manner
? 

3) Are 
private 
sector 
finances 
accessib
le by the 
public? 

 

1) Does 
the 
private 
sector 
abide by 
the 
concern
ed laws? 

2) Does 
the 
private 
sector 
play a 
role in 
supporti
ng rule 
of law? 

3) Does 
the 
private 
sector 
adopt 
legal 
quality 
standar
ds? 

4) Does 
the law 
apply to 
all 
private 
sector 
organiza
tions 

1. Does 
private 
sector 
abide by 
anti-
corruptio
n laws? 

2. What is 
the % of 
corruptio
n cases 
among 
private 
sector? 

3. Does 
private 
sector 
cooperat
e with 
anti-
corruptio
n 
agencies? 

4. Are there 
strategies 
for 
fighting 
corruptio
n within 
the 
private 
sector? 

5. Are such 
strategies 
effective 
and 
active? 

Judiciary  

1. Are judges 
accountable 

 
 
 
N.A 

1) Are the 
reasons 
for 
verdicts 

1) Are judges 
appointed 
fairly? / in 
practice, 

1. What is 
the % of 
reported 
corruptio
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to citizens in 
any way? 

2. Are judges 
accountable 
to other 
senior 
judicial 
officers? 

3. Are there 
regulations 
governing 
conflicts of 
interest for 
the national-
level 
judiciary? 

5. In law, are 
members of 
the national-
level judiciary 
are required 
to file an 
asset 
disclosure 
form? 

 

stated 
clearly? 

2) Are 
significa
nt 
verdicts 
issued 
regularl
y 
through 
differen
t 
channel
s? 

3) Are 
trials 
open to 
the 
public? 

4) Can civil 
society 
organiza
tions 
monitor 
the 
work of 
the 
judiciary
? 

5) Can the 
media 
discuss 
verdicts 
openly? 

 

professional 
criteria 
mentioned 
in the laws 
are followed 
in selecting 
national-
level judges. 

2) Does 
the 
judiciary 
consider 
internati
onal 
legal 
norms in 
their 
verdicts
? 

3) In law, 
are 
there 
regulati
ons 
governin
g gifts 
and 
hospitali
ty 
offered 
to 
member
s of the 
national
-level 
judiciary
? If yes, 
in 
practice, 
are the 
regulati
ons 
governin
g gifts 
and 
hospitali
ty 
offered 
to 
member
s of the 

n within 
the 
judiciary? 

2. Are there 
mechanis
ms for 
fighting 
corruptio
n within 
the 
judicial 
system? 

3. If yes, are 
such 
mechanis
ms 
effective? 
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national
-level 
judiciary 
effective
? 

4) In law, 
are 
there 
require
ments 
for the 
indepen
dent 
auditing 
of the 
asset 
disclosu
re forms 
of 
member
s of the 
national
-level 
judiciary
? If yes, 
in 
practice, 
are 
national
-level 
judiciary 
asset 
disclosu
res 
audited? 

5) In law, 
are 
there 
restricti
ons for 
national
-level 
judges 
entering 
the 
private 
sector 
after 
leaving 
the 
govern
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ment? If 
yes, in 
practice, 
are the 
regulati
ons 
restricti
ng post-
govern
ment 
private 
sector 
employ
ment for 
national
-level 
judges 
effective
? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4: Indicators of Governance Components: 

Section (B): 

Stakeholders/ 
Components 

6) Responsivenes

s 

7) Equity 8) Efficiency 9) Effectivenes

s 

Civil Society 1. Are CSOs/media 
aware of actual 
needs of 
citizens? 

1. How many 
studies 
conducted by 
CSOs in the 

1) Do CSOs 
rationalize 
the 
utilization of 

 
1) What is the 

extent to 
which civil 
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2. Do CSOs/media 
have the 
capacities and 
resources to 
respond to 
citizens needs? 

3. What is the % of 
citizens who 
feel that 
CSOs/media are 
addressing their 
priority 
concerns? 

4. How many 
times CSOs 
responded to 
your needs 
compared to 
the times it did 
not? 

5. How many CSOs 
including media 
channel are 
actively 
engaging in pro-
poor and 
gender sensitive 
issues? 

last 2 years on 
how to 
achieve 
equity? What 
were their 
recommendati
ons? 

2. Do CSOs treat 
all 
stakeholders 
equally? 

3. Do CSOs 
consider 
principles of 
equity in all 
their 
operations? 

their 
resources?  

2) Do civil 
society 
organization
s deliver 
services at 
the lowest 
cost and at 
the least 
time 
possible? 

3) Do civil 
society 
organization
s usually 
allow 
bidding and 
fair 
competition 
in their 
contracted 
activities?  

 

society 
organizations
’ amend 
government 
policies?  

2) How many of 
the annually 
established 
NGOs are 
effective? 

3) How 
frequent do 
citizens 
resort to civil 
society 
organizations 
for help in 
service 
delivery? 

4) How well do 
civil society 
organizations 
perform in 
times of 
crises? 

5) Do civil 
society 
organizations 
use customer 
satisfaction 
surveys to 
evaluate the 
effectiveness 
of their 
services? 

 
 

Political 
Society 

1. To what extent 
elected 
representatives 
are responsive 
to their 
constituents? 

2. Are legislators 
regularly 
updated with 
citizens needs? 
What are their 
tools?  

3. How frequently 
do legislators 

1. In practice, do 
legislators 
consider 
equity issues 
when 
approving 
government 
policies? 

2. What is the 
proportion of 
budget 
allocated by 
legislators to 
pro-poor 

1) Is the 
legislative 
function 
efficient? 

2) What is the 
number of 
interrogatio
ns 
submitted 
by members 
of 
parliament 
to executive 
officials? 

1) What is the 
number of 
government 
proposals 
that 
members of 
parliament 
have 
successfully 
changed in 
the past 
year? 

2) Do political 
parties 
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react to citizens 
needs?  

4. How do political 
parties respond 
to citizens 
needs? 

5. How frequently 
do political 
parties react to 
citizens needs?  

6. Do newly 
formed political 
parties come as 
a response to 
new demands 
by citizens? 

programs? 
3. Do legislators 

consider 
marginalized 
groups? 

4. Are all 
legislators 
treated 
equally? 

5. Are there any 
discrimination 
activities 
against 
legislators of 
the 
opposition? 

6. Do opposition 
parties 
consider 
marginalized 
groups in their 
policies and 
programs? 

 

3) How many 
discussions 
parliament 
members 
were able to 
penetrate? 

4) Do legislators 
approve 
government 
policies in a 
timely 
manner 

5) Do legislators 
consider cost 
implications 
when 
approving 
government 
policies? 

 

influence 
government 
proposals? 

3) What are the 
numbers of 
laws/articles 
that 
members of 
parliament 
have 
successfully 
amended in 
the past 
year? 

4) Are 
Parliamentary 
committees 
effective in 
policy making 
and 
amendment? 

5) How many 
times the 
Parliament 
has 
withdrawn 
confidence 
from the 
government 
in the past 
twenty years? 

 
 

Governmen
t 

1. Is government 
responsive to 
the concerns of 
its citizens? 

2. What is the % of 
citizens who 
feel that 
government is 
addressing their 
priority 
concerns? 

3. How much 
confidence do 
people have in 
the ability of 
government to 
solve main 
problems 

1. Are all high 
level policy 
makers 
treated 
equally? 

2. Is there a 
preference for 
specific policy 
makers? 

3. Does the 
system allow 
for nepotism 
in dealing with 
high level 
policy 
makers? 

4. Do high level 
policy makers 

1) Is the 
government 
efficient in 
service 
provision? 

2) Can the 
government 
mobilize 
financial 
resources 
for its 
projects in a 
timely 
manner? 

3) How 
frequent are 
direct 
orders used 

1) Is there an 
effective 
policy for the 
management 
of external 
debt 

2) What is the 
quality of 
public 
administratio
n? 

3) How do you 
consider the 
quality of 
public 
schools? 

4) Does the 
government 
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confronting 
society and in 
their own ability 
to influence it? 

4. What measures, 
if any, are being 
taken to 
remedy publicly 
identified 
problems and 
what degree of 
political priority 
and public 
support do they 
have? 

consider 
equity and 
marginalized 
groups when 
directing the 
operations of 
the 
bureaucracy? 

in 
government 
projects and 
activities? 

4) How many 
times 
government 
projects and 
activities 
were 
delayed 
while 
waiting for 
direct 
orders? 

5) Does the 
government 
deliver 
services at 
the lowest 
costs? 

 

provide an 
adequate 
standard of 
living to 
citizens? 

5) How do you 
consider the 
quality of 
public 
hospitals? 

6) What is the % 
of citizens 
showing 
confidence in 
their 
government 
and are 
satisfied with 
the services it 
provides? 

 

Bureaucrac
y 

1. To what extent 
public servants 
are responsive 
to citizens’ 
needs? 

2. What is the % of 
complaints 
against public 
servants? 

3. To what extent 
public services 
are tailored to 
citizens needs? 

4. Are there clear 
guidelines for 
bureaucrats on 
how to better 
serve citizens? 

5. What is the 
satisfaction 
level of citizens 
about required 
procedures? 

6. Is the price of 
the services 
suitable from 
citizens 
perspective? 

1. To what 
extent a 
merit 
based 
system 
exists in 
the 
governm
ent 
bureaucr
acy? 

2. Is the ability 
to obtain 
employment 
limited by 
widespread 
nepotism and 
the payment 
of bribes? 

3. Do state 
employers 
exploit their 
workers 
through 
activities 
including 
unfairly 
withholding 
wages and 

 
1) Is there over 

employment 
in the civil 
service 
system? 

2) Is there 
excessive 
bureaucracy
/red tape? 

3) What is the 
ratio 
between 
civil servants 
and citizens? 

4) Do citizens 
receive their 
services in a 
timely 
manner? 

5) What is the 
frequency of 
capacity 
building 
intervention
s in the civil 
service 
system 
which 

1) Does civil 
service 
provide high 
quality 
services to 
citizens? 

2) Does the civil 
service 
system 
contribute to 
the well being 
of citizens? 

3) Is there a 
citizen 
complaint 
office in all 
government 
service 
agencies? 

4) Are such 
offices 
effective in 
responding to 
citizens’ 
complaints? 

5) In practice, 
are services 
being 
delivered in 
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permitting or 
forcing 
employees to 
work under 
unacceptably 
dangerous 
conditions, as 
well as 
through child 
labor? 

helped in 
reducing 
time and 
cost? 

6) How many 
civil servants 
engage in 
other jobs? 

7) In practice, 
citizens 
receive 
responses to 
access to 
information 
requests 
within a 
reasonable 
time 
period/at a 
reasonable 
cost? 

 

high quality? 
6) In practice, 

does the 
government 
gives reasons 
for denying 
an 
information 
request? 

Economic 
Society 

1. To what 
extent the 
private 
sector 
responds 
to citizens 
needs? 

2. Are goods 
or services 
provided 
by private 
sector 
tailored to 
citizens 
needs? 

3. Does the 
private 
sector 
respond to 
social and 
economic 
realities? 

1. Do the 
economic 
benefits from 
large industries 
benefit the 
general 
population or 
only a 
privileged few? 

2. Does private 
sector exert 
undue 
influence on 
the economy 
through 
monopolistic 
practices, 
cartels, or 
illegal 
blacklists, 
boycotts, or 
discrimination
? 

3. Do private 
sector 
activities favor 
the poor and 
marginalized 
groups? 

1) Does the 
private sector 
produce and 
deliver 
services at the 
lowest cost 

2) Is there free 
competition 
between all 
private sector 
companies? 

3) Are there 
frequent signs 
of monopoly 
within the 
private 
sector? 

4) Does 
monopoly 
exist only in 
specific 
sectors, or is it 
a market wide 
phenomenon
? 

5) Does the 
private sector 
absorb a 
substantial 

1) Does the 
private sector 
produce high 
quality 
products and 
services? 

2) Are citizens 
generally 
satisfied with 
the private 
sector? 

3) Does the 
private sector 
contribute to 
the well-
being of the 
citizens? 

4) Do private 
sector 
companies 
generally 
engage in 
corporate 
social 
responsibility 
initiates? 
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4. Does private 
sector give 
equal 
opportunities 
of 
employment 
to citizens? 

5.  Do private 
sector internal 
policies 
guarantee 
equity among 
employees? 

figure of the 
existing 
workforce in 
the country? 

6) Are prices 
offered by the 
private sector 
affordable to 
the majority 
of citizens? 

7) Do customers 
receive their 
services in a 
timely 
manner? 

Judiciary 1. What is 
the % of 
citizen 
satisfactio
n on the 
time 
period 
required 
to resolve 
appeals? 

2. What is 
the % of 
citizen 
satisfactio
n on the 
costs of 
appealing
? 

3. Do judges 
quickly 
respond 
to cases 
related to 
poor 
areas? 
(Water 
problems 
in poor 
zones, 
etc…) 

4. Do the 
relevant 
laws 
contain 
clear 
clauses/ar

1. Is there 
special 
treatment or 
regulations in 
the judicial 
system, which 
respond to 
the needs of 
marginalized 
groups in case 
they wish to 
file a lawsuit? 

2. Does the 
judicial 
system secure 
lawyers for 
the needy at 
the 
government’s 
expense? 

3. Are all judges 
treated 
equally? 

4. Are there 
signs of 
nepotism 
within the 
judicial 
system? 

5. Are hiring 
processes 
within the 
judicial 
system 
competitive? 

6. Is the court 

1) What is the 
extent to 
which the 
judicial 
system is 
efficient in 
conflict 
resolution? 

2) What is the 
maximum 
amount of 
time spent on 
each case? 

3) Is there a 
reasonable 
ratio between 
the numbers 
of cases 
against the 
number of 
judges? 

4) What is the 
number of 
cases resolved 
annually? 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 
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ticles that 
ensure 
timely 
response 
to urgent 
cases?  

5. Are such 
laws 
effective 
and 
applied? 

 

system 
affordable to 
all citizens? 
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 قائمة المحتويات

 
  ......................................................... أوال/ خلفية عن التعليم في مصر

 

 
  ......................................... ثانيا/ اإلطار المؤسسي لقطاع التعليم في مصر

 

  ........................................................ ( الهيكل العام للوزارة1)         
 

  .................................... القطاع مؤسسات وسلطات مسؤوليات( 2)         
 

  .................................. ( العالقات التنظيمية بين مؤسسات التعليم3)         
 

  .................................................................. ( أداء القطاع4)         
 

 

فااي مجااال   ثالثااا/ اإلطااار القااانوني لقطاااع التعلاايم فااي مصاار: قااوانين هامااة
  ............................................................................ التعليم األساسي 

 
  .................................. )قانون التعليم( 1981لسنة  139( القانون رقم 1)
  
  ....................... 139المعدل للقانون رقم  2007لسنة  155( القانون رقم 2)

 

  ...............................   1979لسنة  43( قانون نظام اإلدارة المحلية رقم 3)
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 أوال/ خلفية عن التعليم في مصر

 

فالتعليم الديمقراطي ُيعد  ااع التعليم م  أكثر القااعات الخدمية أهميًة ومساًسا بحياة المواطني ، 

السياسي واالجتماعي، و دراتهم ومهاراتهم  والكفء والمتميز ينعكس مباشرة على وعي المواطني 

)رأس المال البشر  واالجتماعي( بما يؤثر على نوعية حياة المواط  والنمو  الالزمة لسوق العمل

 الكفء ُيمثل أحد شروط نجاح مخااات التنمية، كما ُيمثل أيًرا  اطرة التعليمي فالنظام. اال تصاد  ككل

ى جميع المستويات. وإدراًكا منه بأهمية تعليم األطفال ورفاهتهم  ام مجتمع وعل أ  والتحديث في التنمية

المجتمع الدولي بالتركيز على تحقيق االستيعاب الكامل لألطفال في التعليم اإلبتدائى في الدول النامية 

وهو "ضمان  2000وترتيبه ضم  أهداف األلفية التنموية الثمانية التي حددتها األمم المتحدة في عام 

 تعليم االبتدائي للجميع".ال

 بصرف التعليم في والحق التعليم، مجانية 1923 دستور عام واعتراًفا بأهمية تعليم األطفال ورفاهتهم أ ر

 ا تصرت المجانية ، لك 1944 في عام فعليا . و د تم تابيق الدستورللمواط  المالية القدرة ع  النظر

 حسي  طه الدكتور يد على الثانو  للتعليم 1951 عام في تامتد االبتدائي، ثم التعليم على البداية في

الستينيات وصلت  بداية . ومع1956 دستور بموجب التعليم مؤسسات يوليو إلى جميع  يام ثورة مع لتمتد

 هي إلزامية واحدة مرحلة بمثابة واإلعدادية االبتدائية المرحلة أصبحت كما الجامعي، المجانية للتعليم

 مصر في التعليموينقسم  المسمى  انون التعليم. 1981 لسنة 139 القانون بموجب ألساسيا التعليم مرحلة

 :التالية المراحل إلى

 م  س   األطفال ويلتحق بها األطفال، ورياض الحرانة دور ويشمل االبتدائي  بل التعليم رحلةم
 فمي  تختلمف  صمة ضا دور فمي حمي  أن المبعآل ا ضمر     حكوميمة  وبعرها ملحقة بمدارس سنوات، 6إلى  4

 لغات  ةلا  ءل صاش  فيهام إ شقات  ةا الخمد  مسمتو   وفمى  تقمدمها  التمي  والتربويمة  التعليميمة  البمرام   نوعيمة 
لل امشز ا،ا له  لاش ةحاتشت ةان ءلط ام   اتت  هام يللحاا ش اح اشةاتصا   17198م تصاالا ةاها 24237

 .ط   727835 شءق   2011 % تا  مش1ش28
 

  لزءةيا ا ة مايا  شهاا ءل،م،اا ءللفلايش ةرحلا   لاا ،اا  15 إلاا 6 ،ان ةان ءلط ام  شياترس  هام شء 

 : ءللملي  ءلاشءع  ين حلقليهم تا ءل،م،ا ءللفليش ةرحل  ةتءرس شللاشع. ء  لتء ي  شءإل تءتي  حلقلين

 مة ماي )  متي  ح شةي  ةتءرس -1
 ل ري ي  ح شةي  ةتءرس -2
  ةصرشتمت خمص  ةتءرس -3
 ءللغمت ةتءرس -4
 زهري ءل ءلةفمهت -5
 ل ري ي  فزهري  ةفمهت -6
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 ءلشلا ءلحلق  تا ءل امت لفليش تا ءل  ش  ل،ت خمص  اش ي  ة ماي  ذءت ح شةي  ةتءرس -7
 ءل ليمت صتيق  شءلةتءرس ءلشءحتا ءل ص  ةتءرس ةث  ءل،م،ا ءللفليش ةن
  ة ماي  ةهاي  ح شةي  ةتءرس -8
 ة ماي  ريمهي  ح شةي  ةتءرس -9

 مءلخمص  ء حليم مت لذشأ )ةخصص  ح شةي ءلءل  ري   ءللر ي  ةتءرس -10
 ءلخمص  ء حليم مت خمص  لذش  ةتءرس -11

 
  فاشءع  ت  شها ا شتق م لة ةش ه ءإل تءتي  فلش ءلةرحل  ةن ا  همشيللح ءلثماشي  ءلةرحل:  

 
 ) لةريؤ/ءل اتقا/ءلزرء ا/ءلصام ا/ ءلل مر )  ءل اا ءلثماش  ءللفليش ةتءرس -1

 إشءآلتءس شءلريمهيمت ءلفلشش لف   إلا ياق،ش  ذشءل ءلفمش ءلثماش  ءللفليش ةتءرس -2

 االين ءلترء،ا   هام لةات  ل،الةر ءللا شءلةهاي  ءل اي  ءلةفمهت ةن ءلفتيت شيلة  ءلةلش،ط تشا ءللفليش، 

 إخمص  ةفمهت ةاهم ءل  ر شءل زا ءلفمة  ءلثماشي   فت

 
 ءلح شةيا  ءل مةفامت  اتت ءلفمةا ا شي لاغ ءلثماشيا   لاا نءلحمصلش  ءلطالس ا  هيللحش  ءلفملا ءللفليش 

 إشف ا ي  ءلزهر ش مةفمت فخرأ خمص   مةف  إلا  مإلهمت   مةف ا 17 ةصر تا
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 ثانيا/ اإلطار المؤسسي لقطاع التعليم في مصر

 ( الهيكل العام للوزارة:1) 

تياشءن  امش ءلاشزءر ا ثاش ش االا ةاتيريمت يلخذ ءلهي ا  ءل ايا  ءلهرةيا ا حياث ي اتف  اشزير ءللر يا  شءللفلايشا ش 
م شةاااتيريمت ءللفلااايشا ثاااش ةاااترءا  ةاااشش ءإلتءرءت ءللفليةيااا  شءإلتءرءت 27ءللفلااايش  ملةحمتظااامت )ش اااتتهم 

م ثاااش ةاااترءا ءلةاااتءرس شءلةاااتءرس ءللم فااا  لهاااش 2003إتءر  لفليةيااا  حلاااا  ااامش  249ءللفليةيااا  )ش اااتتهم 
ةتر،اااا  ح شةياااا   39376تر،اااا  ةاااان  ياهاااام ة 44631إلااااا  2010)شءللااااا شصاااا   ااااتتهم تااااا  اااامش 

ة،االشيمت ءإلتءر   لااا ةتر،اا  خمصاا م شفخياارء ءلةتر،ااين شءلةتر،اامتإ ةاان هااام ية اان لصاااي   5255ش
 ءلاحش ءللملا:

   فش تيشءن  مش ءلشزءر  ءلشزءر  ءلةر زي 

  ءلةتيريمت ءللفليةي  

  ءإلتءرءت ءللفليةي  

  ،ءلةتر  
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

اهل كل اشىوم شوزا   اشرتني ا 

 خاشحىل ،
 زير ءللر ي  شءللفليشش  تيشءن  مش ءلشزءر 

ش ي  ةتيري  ءللفليش  ءلةتيريمت ءللفليةي 
  ملةحمتظ 

 ةتير  مش ءإلتءر  ءللفليةي  ءإلتءرءت ءللفليةي 

 ةتير ءلةتر،  ءلةتءرس

 ءلةتر،ين شءلةتر،مت ءللالةيذ شءلللةيذءت
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 ت القطاع:( مسئوليات وسلطات مؤسسا2)

 :)فم تيشءن  مش ءلشزءر  

 شياق،ش إلا ة لس ءلشزير شءلقطم مت ءلةر زي  شذلك  لا ءلاحش ءللملا:  

 :شهش ءلة، ش   ن إتءر  ءلاظمش ءللفليةاا شصاا  شءلخامذ ءلقارءرءت ءلخمصا   مكتب الوزير
اإ شللحاتت  مل،يم،مت شءلقشءاين شءللشء   ءلشزءري  ءللاا ل اتير  ا  ةد،،امت ءللفلايش ق ا  ءل امةف

ةهمش شزير ءللر ي  شءللفليش  شص ه ءللخصي  ءلشلا تا تياشءن  امش ءلاشزءر  تاا ةفمشاا  ر ايس 
 ءل ةهشري  تا لا يذ ءل،يم،  ءلفمة  للتشل  تيةم يخ  ءللفليش شةن ،لطمله:

 ءقلرءه ةلرش مت ءلقشءاين للفرؤ  لا ءل رلةمن -
  تاا شزءرلاه شتاا ،يم،امله إصتءر ءلقارءرءت ءلخمصا   لا ياذ ءل،يم،ا  ءلفمةا  للتشلا -

 ءللفليةي 

 إصتءر ءلقرءرءت ءلخمص   ملةامهج شءل لس ءلةتر،ي  -

 لاظيش ف ةم  ء ةلحمامت -

 لقرير ءلر،شش ءلةتر،ي  -

 

 

 



90 

 شي،لفين ءلشزير تا ر،ش شلخطيط ءل،يم،  ءللفليةي   أر ف   همت ها:

 ءلة ملس ء ،للمري  ءلةر زي -1 
شيهااش ش ااالا ءلااشزءر  ةاان رد،ااما ءلقطم اامت شءإلتءرءت  زياا ة لااس رد،ااما ءلقطم اامت شءإلتءرءت ءلةر  -

 ءلةر زي  شش ي  ةتيري  ءللفليش  ةحمتظ  ءلقمهر  شءل يز  شي لة     ف، ش ينإ
شيهش رد،اما ءإلتءرءت ءلةر زيا   اتيشءن  امش ءلاشزءر  شةاتير  ءلةاتيريمت ة لس ةتير  ءللر ي  شءللفليش  -

فمة   اتيشءن ءلاشزءر  شة،للامر  ءلةاشءت ءلترء،اي  شة،للامر ءللفلايش ءللفليةي   ملةحمتظمت شةتير  ءإلتءرءت ءل
 ءل اا شي لة     لهرينإ

شيهااش ةةثلااين ةاان قطاامع ءللفلاايش شءل مةفاامت شءلزهاار شءلثقمتاا   ءلة لااس ءل لااا لللفلاايش ق اا  ءل اامةفا -
 فاإشءللخطيط شءلةملي  شءلقشأ ءلفمةل  شغيرهش  هت  ءللخطيط شء  تءت  رءةج ءللفليش ق   ءل مة

تءرلااه شةاان فةثللهاام ءلة لااس ءلاااش ا  ءلة ااملس ءلاش ياا  - شءللااا للفااس تشرء  تااا ة اام  لخطاايط ءللفلاايش شء 
 للحهما  شريمؤ ءلط م  شءلة لس ءلاش ا لللفليش ءل،م،ا شءلة لس ءلاش ا لر مي  ءلةفشقينإ

 

 ءلةرء ز ءلفلةي  ءلقشةي  ءلةلخصص  -2

للا لشتر ءلةفلشةمت ءللر شيا  للةلالغلين  ملفةليا  ءللفليةيا  شء ءلةر ز ءلقشةا لل حشث ءللر شي  شءللاةي  -
شءللخطااايط فش ر،اااش ءل،يم،ااامت لة،ااام ت  ءلطاااالس  لاااا ءلاهاااج ءلفقلاااا شء  لةااام ا شيل اااشن ةااان لاااف   

 ءل،يم،مت ءللر شي  شلطشير ءلةامهج شءللخطيط ءللر ش إ
يش ء ةلحماامت شءل حاشث شهاش ة،ا ش   ان لخطايط شلصاة ءلةر ز ءلقشةا لالةلحمامت شءللقشيش ءللر ش  -

شءللحلي  ءإلحصم ا لالم ج ء ةلحمامت شلقشيةهم  مإلهمت  إلا ءللتريس  لا ف ةم  ء ةلحمامت ) مللفمشن 
الااااما  اااااك لأل،اااا ل  شلاااا    لالةلحمااااامت لاااارل ط  ةاااا  ءإلتءر  ءلفمةاااا  لللااااتريس شةر ااااز لطااااشير ءلةااااامهجم شء 

لطااشير ء ةلحمااامتا ءللااتريس شءإل ااالشا ءلفةلياامتا  ملةااتيريمتإ شيهااش ءلةر ااز فق،اامش ءل حااشث شءللحملياا ا 
 ءلل شن ءلةملي  شءإلتءري إ

خاارءج ءلةااامهج  ةر ااز لطااشير ءلةااامهج - شهااش ة،اا ش   اان لخطاايط شلصااةيش شء  ااتءت شل ريااس شلاقااي  شء 
شءلةشءت ءللفليةي  شلقييةهام ةياتءايم لةرء فلهام شء  امت  لطشيرهام  مإلهامت  إلاا لاتريس ةتر،اا ءلةفلةاين  لاا 

خرءج ءلةامهجا إ تءت ءلةشءت ءللفليةي ا ءلل ريس ءلةياتءااا ءلةام هج ءلةطشر إ شيهش ءلةر ز فق،مش لصةيش شء 
 لتريس ءلةفلشا ءلةلم ف  ءلةيتءاي ا شءلل اشلش يمإ

  ةر ز ،رس ءلليمن للفليش ءل  مر -
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 ءلهي مت ءلاش ي  )شلفة     ةاهم  لا إحتأ ءلةل الت فش ءلةهمش ءللفليةي م -3

شهااا ة،اا شل   اان لخطاايط ءلة ااماا ءللفليةياا  شصاايمالهم شللحةاا  ءلهي اا   لااا   اياا  ءللفليةياا هي اا  ءل -
 ملقهااام ةلااا الت ءاخ ااامؤ ةفااات ت ءلقيااات لةااان هاااش تاااا ،ااان ءإللااازءش شلزءيااات ةفااات ت ءلل،ااارس لفاااتش ش اااشت 

 ةتءرس ةن ءل،مس فش  تش ةال ة  ءلة ماا ءلةتر،ي إ 
هاا ة،ا شل   ان شها  خطاط ش ارءةج ةحاش ءلةيا   شلفلايش ش  ءلفمة  لةحش ءلةي  شلفليش ءل  مر  ءلهي  -

 ءل  مر شةلم ف  لا يذهم شءللا،يا  ين ءل همت شءلهي مت ءلةخلل   ءللا لنا ذ هذه ءلخطط شءل رءةجإ

شهش ة، ش   ان ت اش إقمةا  ءلةاتءرس شءلةالالت شءلةرء از ءللفليةيا   صاتشا ت ش ءلةلر مت ءللفليةي  -
 إطمر ءلخط  ءلقشةي إ شل هيزهم شصيمالهم شلرةيةهم تا

 

 ءإلتءرءت ءلةر زي : -4

)لهاش  لاار إتءرءت  مةا  لللاا شن ءلقماشايا ا ءلفالقاامت ءلفمةاا ا  ءإلتءر  ءلةر زيا  للاا شن ة لاس ءلااشزير -
ختةاااا  ءلةااااشءطاينا ء لصاااام  ءل،يم،اااااا ءلة لااااس ءل ااااااا ءللش يااااه ءلةااااملا شءإلتءر ا ءلش،اااام   ءللفليةياااا ا 

 لمري مإءلةفلشةمت شءلحم،س ءآللاا ءل، ر 
 ءإلتءر  ءلةر زي  لل شن  همز ءلل لي إ -

 )شيل فهم ءإلتءر  ءلفمة  لةن ءلترءت شءلةاللت تقطمإ ءإلتءر  ءلةر زي  لألةن -

)شيل فهااام ءإلتءر  ءلفمةااا  لللخطااايط شءلةلم فاااا  شءإلتءر   ءإلتءر  ءلةر زيااا  لللخطااايط ءللر اااش  شءلةفلشةااامت -
 ءلفمة  لل حشثمإ

)شيل فهاااام ءإلتءر  ءلفمةاااا  لللاظاااايش شءللااااتريس شءإلتءر  ءلفمةاااا  للا،اااايا  ءإلتءرياااا ءإلتءر  ءلةر زياااا  لللاةياااا   -
 ءلشظم   ءإللرءتي مإ

)شيل فهاااام ءإلتءر  ءلفمةاااا  ل اااارءةج شاظااااش ءلةفلشةاااامت شهاااا ط ءل ااااشت  شءإلتءر   ءإلتءر  ءلةر زياااا  لللااااتريس -
 ءلفمة  لللخطيط شءللا،يامإ

)شيل فهااام ءإلتءر  ءلفمةااا  للااا شن ءلةاااتءرس ءلل ري يااا   ءإلتءر  ءلةر زيااا  للة ةااا  ءللفليةاااا  مإل،اااةم يلي  -
شءإلتءر  ءلفمةاا  لةر ااز لااتريس ءلةفلةااين شءإلتءر  ءلفمةاا  لل حااشث ءلة،االق لي  شءإلتءر  ءلفمةاا  لللاا شن ءلةملياا  

 شءإلتءري مإ
 

  :لقشش ءلقطم مت ءلةر زي  ةن خال  ءإلتءرءت ءلةر زيا  شءإلتءرءت ءلفمةا  ءللم فا القطاعات المركزية 
لهااام  ةلم فااا  ءخلصمصاااملهم  لاااا ة،ااالشأ ءلةتيريااا  تاااا  ااا  ةحمتظااا  تاااا حاااين لقاااشش ءلةتيريااا   ةلم فااا  ةااام 
يخصااهم  لااا ة،االشأ ءإلتءر  ءللفليةياا  شلقااشش ءإلتءر  ءللفليةياا   ةلم فاا  ةاام يخصااهم  لااا ة،االشأ ءلةتر،اا إ 
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ع ةاان فاااشءع ءللفلاايش شل ااشن ءلةلم فاا  ةملياا  شتاياا  إتءرياا  شللااشزع  لااا ة،االشأ  اا  ةرحلاا  لفليةياا  ش اا  اااش 
 شحلا    ةمت  لفليةي إ

 

قطمع ءللفليش ءلفمش )شيهش ءإلتءر  ءلةر زيا  للفلايش ءلط ام  شءللفلايش ءل،م،اا شءإلتءر  ءلةر زيا  لللفلايش  -1
 ءلثماش  ءلفمش شءإلتءر  ءلةر زي  لللفليش شة،للمر  ءللفليش ءل،م،ا شءللر ي  ءلخمص مإ

 

ءإلتءر  ءلةر زياااااااا  لللفلاااااااايش ءل اااااااااا )شلهااااااااش ءإلتءر  ءلفمةاااااااا  لللفلاااااااايش قطاااااااامع ءللفلاااااااايش ءل اااااااااا شيهااااااااش  -2
ءلصااااام ا ءلزرء ا ءلل مر  ءلل هيزءت ءل اي  ءللا،اااايا ءلةط ف  شءإلتءر  ءلفمةاااا  للةتر،اااا  ءلةال اااا  شةر ااااز 

 ءلةفلشةمت ءل اي  شءللط يقي  لللفليش ءلصام ا شة،للمر  ءللفليش ءل اامإ
 

ءرءت ءلةر زيا  لللفلايش ءل،م،اا شءلثاماش  شءل ااا يلحةلاشن ءلاتشر ءل  ار شةن ءل تير  ملذ ر فن رد،ما ءإلت
 تا صا  شلا يذ ءل،يم،مت ءللفليةي  ةن خال  ة، شليملهش  ن:

ر،ش ءلخطط شءلةلارش مت شءل ارءةج ءلالزةا  للا ياذ ءل،يم،ا  ءللفليةيا  شلر ةا  خطاط ءللاةيا  ل ا  ةرحلا   -
 مل  ءلةطلش   لهمإةن حيث ءلةتءرس شءل صش  شءلل هيزءت شءلفة

 ءقلرءه ءلخطط ءلالزة  للطشير ءل لس شءلةامهج شءلاهشؤ  مإلتءر  ءلةتر،ي  ل   ةرحل إ -

 ةلم ف  ءلخطط شءلقيمش  زيمرءت ةيتءاي  لالطالع  لا ءلةلرش مت شةفمل   ءلثغرءتإ -

 لقييش ءلفةلي  ءللفليةي  شقيمس ءل  ما  ءإلالم ي  لهذه ءلةلي  شءلقم ةين  ليهمإ -

 ءإللرء   لا ءل همت ءللم ف  لهش شءلقيمش  أي  ف ةم  فخرأ لنطلس ةاهشإ -
 

قطااامع ءلخاااتةمت )شيهاااش ءإلتءر  ءلةر زيااا  للخاااتةمت ءللفليةيااا ا ءإلتءر  ءلةر زيااا  للخاااتةمت ءلةر زيااا ا  -3
 إءإلتءر  ءلةر زي  للختةمت ءللر شي  شة،للمر ءللر ي  ء  لةم ي  شءإلتءر  ءلفمة  للا،يا ءلختةمتم

 

قطاامع ةااتيريمت ءلش ااه ءل حاار  )شيهااش ءإلتءرءت ءلةر زياا  للاا شن ةااتيريمت ش،ااط شغاارس ءلااتللما ءلقااام   -4
 ش،ياماا شفخيرء  ءلقليش ي  شءلتقهلي  شءللرقي  شتةيمطمإ
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قطااامع ةاااتيريمت ءلش اااه ءلق لاااا )شيهاااش ءإلتءرءت ءلةر زيااا  للااا شن ةاااتيريمت لاااةم  ءلصااافيتا ف،ااايشط  -5
 ا قام شف،شءن شءل حر ءلحةرمإش،شهمج شءلشءت  ءل تيت

 

 قطمع ءل لس )شيهش ءإلتءرءت ءلةر زي  لل شن ءل لسا ءلط م   شءلصيما ا ءللخطيط ش شت  ءإلالمجمإ -6
 

قطااااااااامع ءلةمااااااااااا  ءلفمةااااااااا  شيهااااااااااش ءإلتءرءت ءلةر زيااااااااا  للاااااااااا شن ءلةمليااااااااا  )شيل فهاااااااااام ءإلتءر  ءلفمةاااااااااا   -7
 ينإلللأةيامت ءللغذي ما ءلل شن ءإلتءري  شل شن ءلفمةل

  )سم ءلةتيريمت ءللفليةي : 

شهااا ة،اا شل   اان ءلةلم فاا  ءل اياا  شءإلتءرياا  شلا يااذ لش يهاامت تيااشءن  اامش ءلااشزءر  تااا ءلاطااما ءل غرءتااا ل اا  
 ةحمتظ إ شءلةتيريمت ثالث ة،لشيمت ها:

  ءلة،االشأ ءلش  ءلةلةيااز: يلةلاا   هااذء ءلة،االشأ ةتيرياا  ءلقاامهر  شءإل،اا اتري  شءللاارقي  شةااتيرهم ر اايس
 مع شش ي  ءلةتيري  ر يس إتءر  ةر زي إقط

   ءلة،االشأ ءلش : شيااتخ  تااا هااذء ءلة،االشأ ةااتيريمت ءلتقهلياا  شءللاارقي  شءلغر ياا  شءلةاشتياا  شءلقليش ياا
ش  ااار ءللاااي  شءل ياااز  شءلةايااام شف،ااايشط ش،اااشهمج شقاااام شءل ياااشش ش ااااا ،اااشي  شتةيااامط شف،اااشءن شءإل،اااةم يلي  

لةم  ،ياماإ شةتيرهم ر يس إتءر  ةر زي  شش يلهم  تر   ةتير ش شر،فيت شةر،ا ةطرشه شءل حر ءلحةر ش 
  مشإ

  ءلة،ااالشأ ءلثااااماا: شيااااتخ  تااااا هااااذء ءلة،اااالشأ ةحمتظااامت ءلااااشءت  ءل تياااات شءل،ااااشيس ش اااااشس ،ااااياما
 شءلقصرإ شةتيرهم  تر   ةتير  مش شش يلهم  تر   ةتير ةرحل إ

 

  )جم ءإلتءرءت ءللفليةي :

ءإلتءري  للةتءرس ءللا لش ت تا اطما ءلق،ش فش ءلحا فش ءلةتياا  ءللم فا  شها ة، شل   ن ءلةلم ف  ءل اي  ش 
 لهمإ شلاق،ش ءإلتءرءت ءللفليةي  إلا ثالث إتءرءت ها:
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  إتءر  لفليةي  ةن ءلة،لشأ ءلش : ةتيرهم  تر   ةتير  مش شش يلهم ةتير إتءر  شلش ت تا    حا ةن
صش ءلةحمتظامت شتشء ار ة املس ءلةرء از شيلطام ا هي لهام فحيما ءلقمهر  شءل يز  شتشء ر ة ملس ءلةتن ش شء

 ءإلتءر  شءللاظيةا ة  هي   ءلةتيريمت ءللفليةي  ةن ءلة،لشأ ءلثمااإ

   إتءر  لفليةي  ةان ءلة،الشأ ءلثاماا: ةاتيرهم  ة،الشأ ةاتير ةرحلا  شش يلهام فيهام   ة،الشأ ةاتير ةرحلا
شء ر ة ملس ءلةرء از شيللام ه هي لهام ءإلتءر  لفليةي  شلش ت  تشء ر ة ملس ءلةتن ش شءصش ءلةحمتظمت شت
 شءللاظيةا ة  هي   ءإلتءرءت ءللفليةي  ةن ءلة،لشأ ءلش إ

  إتءر  لفليةياا  ةاان ءلة،االشأ ءلثملااث: ةااتيرهم  ة،االشأ ةااتير ةرحلاا  شش يلهاام  ة،االشأ ر اايس ق،ااش شلش اات
  تشء ر ة ملس ءلةتن ش شءصش ءلةحمتظمت شتشء ر ة ملس ءلةرء زإ

يقااا   لاااا قةااا  ءلهااارش ءلاااشظي ا شءإلتءر  للةتر،ااا  ةاااتير ءلةتر،ااا  فش   لاظيةاااا للةتر،ااا :)تم ءلهي ااا  ءل
 ءلامظر شهش يلشلا ءل ت تا  مت  ءلة،م   ءلخمص   ملةتر،  شينفمشاه    ةن:

  ش يااا  ءلةتر،ااا  شهاااش ءلةخااال   مإللااارء   لاااا  فاااؤ ءللااا شن ءل ايااا  شءإلتءريااا  شءلةمليااا  شءلالااامط
 ءلةتر،  فش ءلامظرإءلةتر،ا لي ة   ذلك  ة  ةتير 

   ءلةاااترس ءلش  شيقاااشش  لاااتريس اصااامس ةحاااتت ةااان حصااا  ةااامت  لخصصاااه شءللش ياااه ءل ااااا لفةااا
 ةتر،ا للك ءلةمت   مإلهمت  إلا قيمةه  اصيس ةفين ةن ءإلتءر إ

  ة لااس إتءر  ءلةتر،اا  شءلااذ  يلااشلا  ةلياامت ءلرقم اا  ءلذءلياا   لااا ءلفةلياا  ءللفليةياا  شءإللاارء   لااا
 شءلةلم ف   مإلهمت  إلا ةفمشا  ءلامظر تا إتءر  ءلةتر، إ ةليمت ءللش يه 

 ءلفمةلشن  ملةتءرس )ءلةتر،شن شءلةهات،شن شءل ايشن شءلةشظ شن ءإلتءريشنمإ 

 

 ( العالقات التنظيمية بين مؤسسـات التعلــيم:3)

 ءلة،مال  شلقتيش ءللقمرير : 

ةن قطم مت إلا إتءرءت ةر زي  ثاش إتءرءت  يلةيز هي   ءلقطم مت ءلةر زي    اي  هرةي  لتيت  ءلةر زي   
 مةااا إ شلقاااشش ءلقطم اااامت ءلةر زيااا  ةااان خااااال  ءإلتءرءت ءلةر زيااا  شءإلتءرءت ءلفمةااا  ءللم فاااا  لهااام  ة،اااامال  
ءلةااااتيريمت تااااا  اااا  ةحمتظاااا  تيةاااام يلفلااااا  مخلصمصااااملهم  لااااا حااااين لقااااشش ءلةااااتيريمت  ة،اااامال  ءإلتءرءت 

ءإلتءر  ءللفليةيا   ة،امال  ءلةاتءرس تيةام يلفلاا  مخلصمصاملهمإ  ءللفليةيا  تيةام يلفلاا  مخلصمصاملهم شلقاشش
شل ااشن ءلة،اامال  ةملياا  شتاياا  إتءرياا  شللااشزع  لااا ة،االشأ  اا  ةرحلاا  لفليةياا  ش اا  اااشع ةاان فاااشءع ءللفلاايش 

 شحلا    ةمت  لفليةي إ
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  ءللفيين شءل ص : 
هاااش شزيااار ءللر يااا  شءللفلااايش شهاااش   ملا،اا   لاااتيشءن  ااامش ءلاااشزءر : ءللخصاااي  ءلشلاااا تاااا تيااشءن  ااامش ءلاااشزءر  -

ة، ش   ن شزءرله فةمش ر يس ءلتشلي  شط قم  للت،لشر يفين ف  شزير فش يف ا ةن ةاص ه  قارءر ةان ر ايس 
ءل ةهشري إ شي شؤ ءلشزير رد،ما ءلقطم مت شءإلتءرءت ءلةر زيا   ملفتيات ةان ءلشظام   ءلةنخشلا  إلياهإ  ةام 

   ةخلل  فاشء هم شيا،ا ف ةملهم ةث  ة لس رد،اما ءلقطم امت يرفس  ا ،ه ءلة ملس ء ،للمري  ءلةر زي
شءإلتءرءت ءلةر زياااا ا ة لااااس ةااااتير  ءللر ياااا  شءللفلاااايشا ءلة ااااملس ءلاش ياااا ا ءلة لااااس ءل لااااا لللفلاااايش ق اااا  

 ءل مةفا شءلذ  يصتر قرءر لل يله شلحتيت ءخلصمصمله ةن ِق   ر يس ءل ةهشري إ

 

ري  ءلةر زي  شيلر   لا فالطلهم شيلم   ف ةملهم شيا،قهم )ةن ش لا حين يرفس ءلشزير ءلة ملس ء ،للم
خاااال  ءإلتءر  ءلةر زيااا  للااا شن ءلةماااامت ءل ايااا م ت ااااه ينلااار  تقاااط إلااارءتم  ة ملااارء   لاااا ءلةرء اااز ءلقشةيااا  
ءلةلخصص   ةخلل  فاشء هم )شها ءلةر ز ءلقشةا لل حشث ءللر شي  شءللاةيا ا ءلةر از ءلقاشةا لالةلحماامت 

ءللر اااش ا ةر اااز لطاااشير ءلةاااامهجا ةر اااز ،ااارس ءلليااامن للفلااايش ءل  ااامرم شءلهي ااامت ءلاش يااا   ةخللااا   شءللقاااشيش
فاشء هم )شها هي   ءل اي  ءللفليةي ا ءلهي   ءلفمة  لةحش ءلةي  شلفلايش ءل  امرا صااتشا ت اش ءلةلارش مت 

 ءللفليةي م شيفة   ليهةم  ل   ة،لق   ن تيشءن ءلشزءر إ

 ر زي : يرف،هم ش الا شزءر  يلشلشن ءإللرء   لا للك ءلقطم مت شءللا،يا  ياهمإ  ملا،   للقطم مت ءلة

 ( أداء القطاع:4) 

 ي  لاه ءلت،الشر ف،م،اا إا،اماا  حاا ءلةشءطاين ل   ءللفليش شلشتير ءلةلفلةين قم ت  لش،ي  احش ءللش ه فتأ

 لزءيت ءلشقت ءلذ  تا  مشا  ل   ءللفليش  لا ءإلا ما لرء   الي   شحقيقا لتيت ةأزا إلا شه  ءلتشل  تا

   مااس ءإللازءشا ،ان تاا  ءلفةريا  ءل  ا  ف اتءت زيامت  ش مللاملا ءل،ا ماي  ءلزيامت  الي ا  ءللفلايش  لاا ءلطلاس تياه

 ءلةطلش ا  ءلحقيقا  ءلل ل ا  لغطيا   لاا ءلقاتر   اتش ةاأزا شفتأ إءلهامذ ءل يات  ءللفليةيا  ءلختةا  ل ل ا  لزءيات

 م نةاف فش ةقم ات ي اتشء لاش شءلاذين ءلةللحقاين غيار ةان ي،الهمن  هام ا،ا     ش اشت إلاا ءللفلايش  لاا لإلا اما

 تاا فتأ ةام شهاش ءللفليةيا ا ءلةد،،   لا ءلفسا ةن ةزيت ءلةللحقين ف تءت لزءيت شل  إ  هش ،ليفم ترء،ي 

 حات إلاا ءلةصار  ءللفلايش فشهامع شصالت ءلثةمايايامت ةطلا  شةا  لقاتةهما ءللاا ءلختةا  لتهشر للزءيت ءلاهمي 
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 هي امت ف اتءت تاا ا شءلف از ءل صاش   ثمتا  شءرل امع ءللفليةيا ا ءل ايا  تاا ءل مها  ءلف از الي ا  ءل مرثا 

                                                                               لأهيلهشإ ة،لشأ ءاخ مؤ  ن امهيك ءللتريسا

  شءاس ءحت حقيقي  يل   لفليةي   ةلي  ش شت إلة ماي  ءلتايم ءللرشط شلشتر ءللفليةي  ءل اي  تا ءلف ز  من

 ءلاترشس ظامهر  تاا ء ليامه ةظمهرهام ل اتت ءللاا ةصار تا ءللفليةا ءلاظمش ةاهم يفماا ءللا ءللمةل  ءلزة 

 ة،الشأ لاتهشر  ان امهياك شءللر اش  للةتر،ا  ءللفليةاا ءلاتشر شلرء ا  ا ءللفليةيا  ءلةرءحا  ل ا  ءلخصشصاي 

 إ،شا ءلفة   حليم مت ءلاظمش ءللفليةا ح،م،ي  ش تش ءللفليةي  ءل رءةج لخل  الي   ري ينءلخ
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 ثالثا/ اإلطار القانوني لقطاع التعليم في مصر:
 في مجال التعليم األساسي  قوانين هامة

 :يلا لا ةم  )قماشن ءللفليشم 1981ل،ا   139رقش  ءلقماشنيا  فش    

 ءل مس ءلش 
 ح مش ءلفمة  لللفليشءلهتء  شءل

يهاات  ءللفلاايش ق اا  ءل اامةفا إلااا ل ااشين ءلااتءرس ل شيااام  ثقمتياام  ش لةياام  شقشةياام   لااا ة،االشيمت  -1ةاامت  
ةللملياا ا ةاان ءلاااشءحا ءلش تءاياا  شءلقشةياا ا شءلفقلياا  شء  لةم ياا  شءلصااحي  شءل،االش ي  شءلريمهااي ا  قصاات 

لخيار شءلحاا شءإلا،اماي  شلزشياته شءلقاتر ءلةام،اس ةان إ تءت ءإلا،من ءلةصر  ءلةدةن  ر ه ششطاه ش قيش ء
ءلقاايش شءلترء،اامت ءلاظرياا  شءللط يقياا  شءلةقشةاامت ءللااا لحقااا إا،اامايله ش رءةلااه شقترلااه  لااا لحقيااا هتتااه 
شءإل،همش    ما  تا  ةليمت شفالط  ءإلالمج شءلختةمتا فش لةشءصل  ءللفليش ءلفاملا شءل امةفاا ةان ف ا  

 رخم ه شلقتةهإ لاةي  ءلة لة  شلحقيا

يالأ ة لس ف لا لللفليش ق   ءل مةفا  ر م،  شزير ءللفليش ءلفملا يلشلا ءللخطيط لهاذء ءللفلايش  -2ةمت  
شر،اش خططااه ش رءة ااها شيهااش ةةثلاين لقطم اامت ءللفلاايش شءل مةفاامت شءلزهار شءلثقمتاا  شءللخطاايط شءلةملياا  

 لاا شن ءللفلاايش شيصااتر  للاا ي  هااذء ءلة لااس شءإلالاامج شءلخااتةمت شءلقااش  ءلفمةلاا  شغيرهاام ةاان ءلةلهةااين 
 شلحتيت ءخلصمصمله قرءر ةن ر يس ءل ةهشري   اما  لا  رؤ ةن شزير ءللفليشإ

شيلاا   شزياار ءللفلاايش  فاات ةشءتقاا  ءلة لااس ءل لااا لللفلاايش ة ااملس اش ياا  ةا ثقاا   اااه لخاال   ةرحلاا  فش 
للفلاايش شل اامن اش ياا  ةا ثقاا   اهاام اش ياا  ةاان اش ياامت ءللفلاايش ق اا  ءل مةفاا ةاام للاا   ة ااملس ةحلياا  ل

شيصتر  لل ي  هاذه ءلة املس ءلةحليا  شءلل امن ءلاش يا  ءلةل ر ا   اهام قارءر ةان ءلةحامتظ ءلةخال   فات 
 ةشءتق  شزير ءللفليشإ

ءللفلااايش ق ااا  ءل ااامةفا حاااا ل ةيااا  ءلةاااشءطاين تاااا ةاااتءرس ءلاااتش   ملة ااامنا ش  ي اااشز ةطمل ااا   -3ةااامت  
 ش لهش ةن ختةمت لفليةي  فش لر شي إءللالةيذ  ر،شش ةقم   ةم يقت

شي اشز لحصاي  ةقم ا  خاتةمت إهامتي  لادت  لللالةياذا فش لأةياامت  ان ء،الفةم  ءل هاز  شءلتشءتا فش 
ةقم   لاظيش لفليش ي، ا ءللفليش ءل،م،اا ءإللزءةااا شيصاتر  لحتيات هاذه ءلةقم ا  شفحشءلاه قارءر ةان شزيار 

 ءللفليشإ
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لزءةا شيل شن ةن حلقلين ءلحلق  ء  لتء ي  شةتلهم ،ت ،اشءتا شءلحلق  ل شن ةت  ءلترء،  ءإل -428ةمت  
 ءإل تءتي  شةتلهم ثالث ،اشءتإ

 ثالث ،اشءت لللفليش ءلثماش  )ءلفمش شءل اام

 خةس ،اشءت لللفليش ءل اا ءلةلقتشإ

ش اااتت  يحااتت  قاارءر ةاان شزياار ءللفلاايش  فاات ةشءتقاا  ءلة لااس ءل لااا لللفلاايش ةاات  ءل،ااا  ءلترء،ااي  -5ةاامت  
قاارءر  ءلااترشس ءل،اا ش ي  تااا  اا  ةرحلاا  شصاا ا شءلةااشءت ءلترء،ااي ا شلشزياا  ءلااترشس  لااا ءلصاا ش ا شء 
ءلةامهجا ش تت ءللالةيذ ءلةقرر ل   تص  شاظش ءللقشيش شء ةلحمامت شءلاهميمت ءل  رأ شءلصغرأ لتر مت 

 ةشءت ء ةلحمنا شةشء يت ءةلحمامت ءللهمتءت ءلفمة إ

إهامت   فاؤ ءلةاشءت ءلترء،ااي   –  ءلةحامتظين شةشءتقا  ءلة لااس ءل لاا لللفلايش  فات فخاذ رف –شي اشز لاه 
  ح،س ةقلهيمت لطشير ءللفليشا فش شتقم   حليم مت ءل ي   ءلةحلي إ

ءللر ياا  ءلتياياا  ةاامت  ف،م،ااي  تااا  ةياا  ةرءحاا  ءللفلاايشا شيلاالرط للا اامه تيهاام ءلحصااش   لااا  -6ةاامت  
 م  لا ف  لح،س تر ملهم هةن ءلة ةشع ءل لاإ%  لا ءلق  ةن ءلتر   ءلةخصص  له50

شلاظش شزءر  ءللر ي  شءللفليش ة،م قمت تشري  لح ظ  ءلقرآن ءل اريش شلةاا  ةش ات  اتا ةااهش ة متالت شحاشءتز 
 شتقم  للاظمش ءلذ  يهفه ءلة لس ءل لا لللفليشإ

  تا ءلترء،  شاهميلهمإ يحتت  قرءر ةن شزير ءللر ي  شءللفليش  فت فخذ رف  ءلةحمتظين ةش ت -729ةمت  

شي ااشز للةحاامتظ زياامت  ءلحاات ءلقصاااا لفااتت لالةيااذ ءل صاا  تاااا ةااتءرس ءلةحمتظاا   ةخللاا  ةرءحلهااام إذء 
% ةن ءلفتت ءلةقرر لل ص إ  لا فن يرء ا تا ةاتءرس ءللفلايش 10ءقلهت ءلهرشر  ذلك  ةم   ي مشز 

 للةيذء إ 20ءل اا شءآلل  ءل مل    لا ءل ااا ف  يزيت  تت لالةيذ ءل ص  تا ءلةشءت ءلفةلي  شءلر،ش 

لشزير ءللفلايش  فات فخاذ رف  ءلةحامتظ ءلةخال  فن يقارر إالاما ةاتءرس لريامؤ ءلط ام ا ل اشن  -8ةمت  
لم فااا  فش ةلحقااا   ملةاااتءرس ءلر،اااةي ا شفن يحاااتت ةشءصااا ملهم ةااان حياااث ءلةشقااا  شءلة ااااا شءل،اااف  شءلةرءتاااا 

اظاامش ءلترء،اا  شءلةااامهج شءلخطااط شلاارشط ءلق ااش  شهي اامت شءلل هياازءت شءلةشءصاا مت شءلصااحي ا  ةاام يحااتت 
 ءإللرء  شءللتريس شةم ي شز لقمهيه ةقم   لاظيش ءللفليش  همإ

                                                           
 .23/5/1999مكرر في  20الجريدة الرسمية العدد ر م  1999لسنة  23( مستبدلة بالقانون ر م 4المادة ) 28
 .11/12/1997تابع في  50لجريدة الرسمية العدد  1997لسنة  160مستبدلة بالقانون ر م  7الفقرة م  المادة  29
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لااشزير ءللفلاايش  فاات ةشءتقاا  ءلة لااس ءل لااا لللفلاايش فن يقاارر إالااما ةااتءرس ل ري ياا ا شفن يهاا   -9ةاامت  
لخذ هذه ءلةاتءرس ة ام   للط ياا ءلل امرس لرشط شقشء ت ءلق ش   هم شاظش ءلتءر، ا شء ةلحمامت تيهمإ شل

 ءللفليةي  ءل تيت  لةهيتء  للفةيةهمإ

 ةم ي شز له فن يالئ ةتءرس للفليش شر مي  ءلةل شقين  ةم ي    لاةي  ةشءه هش شصقلهما شةتءرس لللر ي  
لما تا هذه ءلخمص  لللفليش شر مي  ءلةفشقين  ةم يلالاش شقترءلهش شء،لفتءتءلهش  لا فن يلهةن قرءر ءإلا

 ءلحم ت لرشط ءلق ش  شخطط ءلترء،  شاظش ء ةلحمامت شغير ذلكإ

يحااتت شزياار ءللفلايش لاارشط شفحااشء  ءلق ااش  تاا  اا  ةرحلاا  لفليةياا ا  لاا فن ي ااشن ءلق ااش  تااا  -10ةامت  
ةرحلاا  ءللفلاايش ءل،م،ااا  لااا ف،اامس ءل،اان تااا فش  ف لااش ر ةاان ءلفاامش ءلترء،اااا فةاام ءلق ااش  تااا ءلةرحلاا  

  تل شن ءلة مهل   ين ءلةلقتةين  لا ف،مس  مةلا ءل،ن شءلة ةشع ءل لا للتر مت  لاا ة،الش  ءلثماشي
 ءلةحمتظ إ

للااشلا ءل هااز  ءلةر زياا  لللفلاايش  –ةاا  ةرء اام  فح اامش ءلقااماشن ءلخاام   اظاامش ءإلتءر  ءلةحلياا   -1130ةاامت 
 فا  ءلفمةا إ شللاشلا ءلةحمتظامت ق   ءل مةفا ر،ش ءل،يم،مت ءلفمة  لللفليش شةهمش ءللخطيط شءللقيايش ءلةلم

تءر  ءلةاااااتءرس ءلتءخليااااا  تاااااا  ءلفةليااااا  ءللا يذيااااا  ءللفليةيااااا  شءلةلم فااااا  ءلةحليااااا ا ش اااااذلك فالاااااما شل هياااااز شء 
 ءخلصمصهما شذلك شتا ةقلهيمت ءلخط  ءلقشةي  لللفليش شتا حتشت ءلةشءزا  ءلةقرر إ

ذ خطا  ءللفلايش ءلةحليا  شتقام  لاظامش يصاتر شي شز للةحمتظ  ءإلتمت  ةن ءل هشت ءلذءلي  للةشءطاين تا لا يا
 ااه قاارءر ةاان ءلحاامتظ ءلةخاال   فاات ةشءتقاا  شزياار ءللفلاايشإ شي ااشز فن يلهااةن ذلااك لاظاامش فالااما صاااتشا 

 ةحلا للةشي  ءللفليش  مل هشت ءلذءلي إ

يل    لا ة،لشأ    ةتر،  ش   إتءر  شةتيري  لفليةي  ش لا ة،لشأ ءل ةهشريا  ة لاس  -3112ةمت  
لااس ءلةاااما شءآل ااما شءلةفلةااين  ةاام ي ااشز فن للاا   تااا  اا  هااذه ءلة،االشيمت ة ااملس  لحاامت ي،ااةا ة 

 ءلطالسإ شيصتر  طريق  لل ي  هذه ءلة ملس شلحتيت ءخلصمصملهم قرءر ةن شزير ءللر ي  ش ءللفليشإ

 شءللا ،يلش ذ رهم  حقم م 2007ل،ا   155)ةلغم   ملقماشن  -13ةمت  

تا هذء ءلقماشن ةان فح امش خمصا ا يحاتت شزيار ءللفلايش  فات ةشءتقا  ءلة لاس   ةرء م  ةم شرت -1432ةمت  
ءل لاااا لللفلااايش ق ااا  ءل ااامةفا لااارشط ءلليمقااا  ءلط يااا  ءلالزةااا  للق اااش  تاااا ةخللااا  ةرءحااا  ءللفلااايشا شاظاااش 

                                                           
 .1988لسنة  145بناء علي القانون ر م  عبارة الحكم المحلي أصبحت )اإلدارة المحلية( 30
 .2007لسنة  155مستبدلة بالقانون  31
 .7/7/1988في  27الجريدة الرسمية عدد  – 1988لسنة  233مستبدلة بالقانون ر م  14المادة  32
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ء ةلحمااااامت شقشء اااات ءلا اااامه شتاااار  ءلر،ااااشس شءإل اااامت ا شءلحااااشءتز ءلللاااا يفي  للللةيااااذا شاظاااامش ءللأتيااااس 
ءللااا لشقاا   لااا ءللالةيااذ شفحااشء  إلغااما ء ةلحاامن فش ءلحرةاامن ةاااه شاظاامش إ اامت  قياات ءلللةيااذ  شءلفقش اامت

 إ24ا45ءلة صش ا شتقم  لةم هش شءرت تا ءلةمتلين 

 ءل مس ءلثماا
 ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا

ءللفلاايش ءل،م،ااا حااا ل ةياا  ءلط اام  ءلةصااريين ءلااذين ي لغااشن ءل،مت،اا  ةاان  ةاارهش لللاازش  -1533ةاامت  
تشلا   لااشتيره لهااش شيللاازش ءآل ااما فش فشلياما ءلةااشر  لا يااذه شذلااك  لااا ةاتأ ل،اا  ،اااشءت ترء،ااي ا شيلااشلا ءل

ءلحمتظشن    تا تء ر  ءخلصمصه إصتءر ءلقرءرءت ءلالزة  للاظيش شلا يذ ءإللزءش  ملا،   لآل ما فش فشليما 
ط اام  ءلةلاازةين  لااا ةااتءرس ءلةااشر  لااا ة،االش  ءلةحمتظاا   ةاام يصااترشن ءلقاارءرءت ءلالزةاا  للشزياا  ءل

ءللفليش ءل،م،ا تا ءلةحمتظ ا شي شز تا حمل  ش شت فةم نا ءلازش   مل،ن إلاا خةاس ،ااشءت شاصا  
 شذلك ة   تش ءإلخال   مل ثمت  ءلةقرر  لل ص إ

ل مع ةيشلهش شلزشيتهش  ملقتر  -16ةمت   يهت  ءللفليش ءل،م،ا إلا لاةي  قترءت شء،لفتءتءت ءللالةيذ شء 
شر  ةااان ءلقااايش شءل،ااالش يمت شءلةفااامر  شءلةهااامرءت ءلفلةيااا  شءلةهايااا  ءللاااا لل اااا شظااارش  ءل ي ااامت ءلهااار 

ءلةخلل  ا  حيث ية ن لةن يلش ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا فن يشءص  لفليةاه تاا ةرحلا  ف لاا فش فن يشء اه 
 ي له شة لةف إءلحيم   فت لتريس ةهاا ة ث ا شذلك ةن ف   إ تءت ءل رت ل ا ي شن ةشءطام  ةال م  تا  

 لاظش ءلتءر،  تا ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا للحقيا ءلغرءؤ ءآللي : -17ةمت  

 ءللأ يت  لا ءللر ي  ءلتياي  شءلشطاي  شءل،لش ي  شءلريمهي  خال  ةخلل  ،اشءت ءلترء، إ -
 لأ يت ءلفالق   ين ءللفليش شءلفة  ءلةالجإ -
ت ءلفلةيا  ءلةهايا   ةام يل اا شظارش  ءل ي امت ءلةحليا  لشثيا ء رل مط  مل ي    لا ف،امس لااشع ءلة اال -

 شةقلهيمت لاةي  ءل ي متإ
 لحقيا ءلل مة   ين ءلاشءحا ءلاظري  شءلفةلي  تا ةقررءت ءلترء،  شخططهم ةامه همإ -
ر ط ءللفليش  حيم  ءلامل ين ششءق  ءل ي   ءللا يفيلشن تيهما  ل   ةد ات ءلفالقا   اين ءلترء،ا  شءلااشءحا  -

 يقيااا ا  لاااا فن ل اااشن ءل ي ااا  شفاةااامط ءلالااامط ء  لةااام ا شء قلصااامت   هااام ةااان ءلةصااامتر ءلر ي،اااي  ءللط
 للةفرت  شءل حث شءلالمط تا ةخلل  ةشهش مت ءلترء، إ

                                                           
 . 1999لسنة  23مستبدلة بالقانون ر م  15المادة  33
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يفقت ءةلحمن ةن تشرين  لا ة،لش  ءلةحمتظ  تا اهمي  ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا ءإللزءةااا  -1834ةمت  
ءلترء،اا   ةرحلاا  ءللفلاايش ءل،م،اااا شيصاتر  اظاامش هااذء ء ةلحاامن قاارءر شيةاا  ءلااام حشن تيااه لااهمت  فلةامش 

ةن شزير ءللفليش  فت ةشءتق  ءلة لس ءل لا لللفليش ق   ءل امةفاا شي اشز ل ا  ةان فلاش ءلحلقا  ء  لتء يا  
شفظهااار ةياااش  ةهايااا  فن ي،ااال ة  ةااات  ء للااازءش  ااامللفليش ءل،م،اااا  م للحاااما  ةرء اااز ءللاااتريس ءلةهااااا فش 

 ءس فش تصش  إ تءتي  ةهاي  شتقم للاظمش ءلذ  يهفه شزير ءللفليش  م ل ما ة  ءل همت ءلةفاي إ ةتر 

شيةااا  خري ااش هااذه ءلةرء ااز فش ءلةااتءرس فش ءل صااش  ةاان ءلةتيرياا  ءللفليةياا  لااهمت  تااا ءللفلاايش ءل،م،ااا 
 ءلةهااإ

ا شذلااك شتااا للقشء اات ءللااا شي ااشز لحاامةلا هااذه ءللااهمت  ء للحااما  اامللفليش ءلثااماش  ءلصااام ا فش ءلزرء اا
 يهفهم شزير ءللفليش  فت ةشءتق  ءلة لس ءل لا لللفليش ق   ءل مةفا

إذء لش يلقتش ءلط ا  إلاا ءلةتر،ا  تاا ءلةش ات ءلةحاتت فش لاش يشءظاس  لاا ءلحهاشر  غيار  اذر  -19ةمت  
ره  ح،ااس ةق ااش  ةاات   لاار  فياامش ةلصاال  فش ةا صاال ا ش ااس  لااا ااامظر ءلةتر،اا  إاااذءر شءلااته فش شلااا فةاا

ءلحاشء    لاامس يشقاا   لياه شءلاات ءلط اا  فش ءلةلااشلا فةاره ش ااات غيم ااه فش ءةلام ااه  ان ل،االيش ءل لاامس ي،االش 
إلا ءلفةت  فش اقط  ءللرط  فش ءلةر ز فش ءلق،ش لل،اليةه إلاا شءلات ءلط ا  فش ءلةلاشلا فةارها تا ذء لاش يلقاتش 

 ذءر غير ةق شل  ء ل ر شءلته فش شلا فةره إلا ءلةتر،  خال  ف، شع ةن ل،لش ءل لمس فش  مشت ءلغيمس ل
 ةن هذء ءلقماشنإ 21ةخمل م  لح مش هذء ءلقماشن شلط ا  ليه ءلفقش مت ءلةاصش   ليهم تا ءلةمت  

لاظامش ةااتءرس ءللفلايش ءل،م،ااا شلةان يااات هش ءلةحامتظ ءلةخاال  ةان هي اا  ءإللارء  شءللش يااه  -20ةامت  
  ط ءلقهم ا تا لا يذ ح ش ءإللزءشإءل اا  ملق،مش ءللفليةي  ص   ر م  ءله

يفمقس  غرءة  ةقترءهم  لر   ايهمت شءلات ءلط ا  فش ءلةلاشلا فةاره إذء لخلا  ءلط ا  فش ءاقطا   -21ةمت  
تشن  ذر ةق ش   ن ءلحهشر إلا ءلةتر،  خاال  ف،ا شع ةان ل،الش ءل لامس ءلةاصاش   لياه تاا ءلةامت  

 م ةن هذء ءلقماشنإ19)

لفقش    م،لةرءر لخل  ءلط    ن ءلحهشر فش ةفمشتله ءللخل  تشن  ذر شلل رر ءلةخمل   شللفتت ء
 ةق ش   فت إاذءر شءلته فش ءلةلشلا فةرهإ
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ءلصمتر  ملقماشن   لفتي   فؤ فح مش قماشن ءللفليششءلخم   2007ل،ا   155قماشن رقش يا  ءل ثمايم  
  لا: 1981ل،ا   139رقش 

 :المادة األول 

 مس ،م    فاشءن )ف هما هي    1981ل،ا   139ءلصمتر  ملقماشن رقش يهم  إلا قماشن ءللفليش 
 اصشصه  مآللا:  ءللفليشما

 الباب الساب 
 أعضاء هيئة التعليم 

 (:70مادة)
ل،ر  فح مش هذء ءل مس  لا  ةي  ءلةفلةين ءلذين يقشةشن  مللتريس فش  مللش يه ءل اا فش  مإلتءر  

ن شءلا ،يين شفخصم ا ءلل اشلش يم شفخصم يا ءلصحمت  شفةاما ءلةتر،ي  ش لا ءلخصم يين ء  لةم يي
 ءلة ل مت إ

تيةم يرت  1978ل،ا   47شل،رأ فح مش قماشن اظمش ءلفمةلين ءلةتايين  ملتشل  ءلصمتر  ملقماشن رقش 
  لأاه ا  خم  تا هذء ءل مس إ

 الفصل األول
 وظائف المعلمين وما يعادلها

 والمشاركون في العملية التعليمية

 (71مادة)
 يل شن  تش  شظم   ءلةفلةين ةن ءلشظم   ءآللي :

 إ ةفلش ة،م ت1
 إ ةفلش2
 إ ةفلش فش 3
 إ ةفلش فش )فم4
 إ ةفلش خ ير5
 إ   ير ةفلةين6

شيصتر  م لةمت  تش  هذه ءلشظم   ش طمقمت شص هم شء  مت  لقييةهم شلرلي هم قرءر ةن شزير ءللر ي  
ءلخصم يين ء  لةم يين شءلا ،يين شفخصم يا ءلل اشلش يم  شءللفليش يلهةن ةم يقم لهم ةن شظم  
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 شفخصم يا ءلصحمت  شءإل الش شفةاما ءلة ل مت 
 (72مادة)

ة   تش ءإلخال   لرشط لغ  ءلشظم   ءلةتاي  ءلةاصش   ليهم تا قماشن اظمش ءلفمةلين ءلةتايين 
 ري  ءلفة   هذء ءل مس ةم يألا: ملتشل  يللرط تيةن يلغ  شظي   ةن شظم   ءلةفلةين ء ل مرء  ةن لم

فن ي شن ةلةلفم  مل ا،ي  ءلةصري  فش  ا،ي  إحتأ ءلتش  ءللا لفمة  ءلةصريين  ملةث  تا لشلا -1
 ءلشظم   ءلفمة 

شي شز لشزير ءللر ي  شءللفليش ء ،لثاما ةن هذء ءللرط  ات ءللفمقت ة  ءلةفلةين ءل ماس شتقم  للقشء ت 
  يذي  ءللا ل ياهم ءلال ح  ءللا

فن ي شن حمصال   لا ةده   م  لر ش  ةام،س فش  لا ةده   م  ةام،س  مإلهمت  إلا لهمت  -2
 )إ مز م لأهي  لر ش  شلصتر  قرءر ةن شزير ءللر ي  شءللفليش ءللرءطمت ءللأهي  ءللر شأ ءلةطلشس

  هذء ءل مسإشي،لثاا ةن هذء ءللرط ءلةفلش ءلة،م ت شءللمغلشن لشظم   لفليةي  تا لمري  ءلفة  
 فن ي لمز ء خل مر ءلةقرر للغ  ءلشظي  إ-3
 

 (73مادة)
ي شن لغ  شظي    ةفلش ة،م ت   مللفمقت لةت  ،الين قم ل  للل تيت ،ا  فخرأ  قرءر ةن شزير ءللر ي  
شءللفليش شي س  لا لمغلهم خال  هذه ءلةت  ءلحصش   لا لهمت  ءلصالحي  لةزءشل  ءللفليش  ملةرحل  

 ءللا يلقتش لهم ت ذء لش يحص   لا ءللهمت  خاللهم ءالها  قته للقم يم  تشن حم   ل  إ رءاإ ءللفليةي 
شيلش ءللفمقت ة  ءلةفلةين ءلةدقلين ءلذين ي ملرشن تفال  ف ةم  ءللفليش تا لمري  ءلفة   هذء ءل مس للغ  

 شظي   ةفلش ة،م ت شذلك ةلا لشءترت تيهش لرشط لغ  ءلشظي  إ
ن ءلةحمتظ ءلةخل  تا شظي   ةفلش ةن فةها ،ا   لا ءلق  تا شظي   ةفلش ة،م ت شيفين  قرءر ة

شحص  خاللهم  لا ءللهمت  ءلةلمر إليهم شث لت صالحيله للفة  شتقم  للةفميير ءللا لحتتهم ءلال ح  
 ءللا يذي  إ

يم شفخصم ا شي،ر  ح ش ءل قر  ءلشلا  لا ءلخصم يين ء  لةم يين شءلا ،يين شفخصم يا ءلل اشلش 
م ةن هذء ءلقماشن ءلذين يفياشن  فقشت 70ءلصحمت  شءإل الش شفةاما ءلة ل مت ءلةلمر إليهش تا ءلةمت  )

 ةدقل  إ
 

 (74مادة)
م ةن هذء ءلقماشن فش لللرقي  70يللرط لللفيين ء لتءا تا إحتأ شظم   ءللفليش ءلةلمر إليهم تا ءلةمت )

حش ءلشءرت تا هذء ءل مس لشءتر لرشط لغلهم شءلحصش   لا للشظم   ءل لا فش ةم يفمتلهم  لا ءلا
 لهمت  ءلصالحي  للغ  ءلشظي   شء ليمز ءللتريس شء خل مرءت ءللا لفقت لهذء ءلغرؤ إ
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 (75مادة)
لالأ ف متيةي  ل،ةا  ءل متيةي  ءلةهاي  للةفلةين  للةل   مللخصي  ء  ل مري  ءلفمة  شلل   شزير ءللر ي  

 لاظيةهم ش لحتيت ءخلصمصملهم قرءر ةن ر يس ءل ةهشري   لا ءن ي شن ةقرهم ةتيا   شءللفليش شيصتر
ءلقمهر  شل شن لهم ترشع تا ةخلل  فاحما ءل ةهشري  شلفة   مللفمشن ة   ليمت ءللر ي   لا فن للشلا 

 م ةن هذء ءلقماشن إ74هذه ءل متيةي  ةا  لهمت  ءلصالحي  ءلةاصش   ليهم تا ءلةمت  )
 

 (67مادة)
م ةن هذء ءلقماشن ي شن ءللفيين فش ءللفمقت للغ  شظم   ءللفليش ءلةلمر 73تشن إخال   ح ش ءلةمت  )

م ةن هذء ءلقماشن ةن خال  إ الن شء،  ء اللمر يش ه لل ةي  ش ةم ي    ل متد 70إليهم تا ءلةمت  )
  ةدهاللهش شخ رءلهش ءل ر  شيلش لرليس ةن ي لمزشن ءخل مر لغ  ءلشظي   شءلة مهل   ياهش  ةرء م

 شلاظش ءلال ح  ءللا يذي  ش،م   ءإل الن شقشء ت ءللرليس شءلة مهل إ
 

 (77مادة)
  ي شز اق  لمغلا شظم   ءلةفلةين ةن ةرحل  لفليةي  إلا ةرحل  لملي  إ   فت ء،لي ما ءللرشط 

ير ءللر ي  شءللفليش ش فت ءلخمص   ملةهمرءت شءلةفمر  شءلةلطل مت ءل اي  ءللا يصتر  لحتيتهم قرءر ةن شز 
 ءلحصش   لا لهمت  ءلصالحي  ءلةقرر  للةرحل  ءللا يلش ء القم  إليهم إ

 

 (78مادة)
يل شن  تش  شظم   ءللش يه ةن شظم   : ةش ه شلفمت  شظي   ةفلش فش )فم شةش ه فش  شلفمت  

 شظي   ةفلش خ ير شةش ه  مش شلفمت  شظي     ير ةفلةينإ
شظي   ةش ه ةن  ين ةن يلغلشن شظي   ةفلش فش  )فم  ةم يلش ءخليمر لمغلا شيلش ءخليمر لمغلا 

شظم   ةش ه فش  شةش ه  مش ةن ءلشظي   ءلتاا ة ملر  ةن شظم   ءللش يه  لرط لشءتر ءللرشط 
 م ةن هذء ءلقماشنإ81ءلةلطل   لللرقي  شءلةاصش   ليهم تا ءلةمت  )
ء خل مرءت ءللا لقيس ءلةلطل مت ءللا لحتتهم ءلال ح  شيللرط لللرقي   ين شظم   ءللش يه ء ليمز 

ءللا يذي  شءللا ل ين لة ن ءلةش ه تا ة م  لخصصه ءل متيةا شذلك  لا ءلاحش ءلذ  لحتته 
 ءل متيةي  ءلةهاي  للةفلةين إ

 شلحتت ءلال ح  ءللا يذي  ف  ما ءلفة  شا،س شظم   ءللش يه إلا شظم   ءللفليشإ
 

 (79مادة)
مر لمغلا شظي   ةتير شش ي  ءلةتر،  لةت  ثالث ،اشءت قم ل  للل تيت ةن  ين لمغلا شظي   يلش ءخلي

 ةفلش فش )فم   لا ءلق  شلحتت ءلال ح  ءللا يذي  إ رءاءت شف،س ء خليمر شي شن ل   ةتر،  ةتير 



105 

   لا ءلاحش شش ي  فش ف ثر  ح،س  تت ءل صش  شءلةرءح  ءللفليةي   هم ششتا ءحليم مت ءإلتءر  ءلةتر،ي
 ءلذ  لحتته ءلال ح  ءللا يذي  إ

 

 ( 80مادة )
لحتت ءلال ح  ءللا يذي  ةفميير ةلزة  لألتءا ءللفليةا للةخمط ين  أح مش هذء ءل مس شف  م هش ءللفليةي  
 ش،م ملهم  ةخلل  ة،لشيملهش ششظم  هش شيرء ا  ات إ تءتهم  تش ءلل رق   ين ءلشظم   ءلةخلل   إ

ح  اظمةم  ي    لقشيش   مي  فتءا لمغلا شظم   ءللفليش شءللش يه ششظم   ءإلتءر  ءللا  ةم لحتت ءلال 
 يلغلهم ةفلةشن  ةم يل ا شط يف  المطهم شفهتءتهم إ

شي شن لقشيش ءلتءا  ةرل     ا ا شتشا ءلةلش،طا شةلش،طاشتشن ءلةلش،ط شهفي إ شيفلةت تا شه  
ات   لا ةفميير ءلتءا شالم ج لقشيش فتءا لالةيذ ءلةفلش شتر   هذء ءللقرير  اظش ءلةلم ف  شءللقشيش ءلة،ل

ةلمر له تا لح،ين ة،لشأ فتءا ءلفة   ملةتر،  اشءللهمتءت شءلتر مت ءلفلةي  ءللا حص   ليهم 
شءلتشرءت ءللتري ي  ءللا ي لمزهم شءلةدلةرءت ءللا يحهرهم  ةم يدتأ إلا رت  ة،لشءه شلح،ن ة،لشأ 

 فتء ه ا
 ح  ءللا يذي  ءلقشء ت شءإل رءاءت شءل،س ءللا لل   تا شه  لقرير لقشيش ءلتءاشلحتت ءلال 

 ةم لحتت ءلال ح  ءللا يذي  ءإل رءاءت ءلالزة  لرت    ما  ةن يحص   لا لقرير لقشيش فتءا  ةرل   تشن 
 ءلةلش،ط فش هفي إ

    قش  ءلقماشنإشلفل ر ختة  ةن يحص   لا لقرير  لقشيش فتءا ةللمليين  ةرل   هفي  ةالهي
تءري  شتاي  شةةث   ن اقم   ءلةفلةين  شلل   ل ا   قرءر ةن ءلةحمتظ ءلةخل  لهش  امصر قماشاي  شء 

 لللقا شتح  ءللظلةمت ةن لقمرير لقشيش ءلتءا شلرت  هذه ءلل ا  لشصيملهم للةحمتظ  لخمذ ةم يرءهإ
 

 (81مادة)
 م ةن هذء ءلقماشن ءآللا:71مت  )يللرط لللرقي  إلا ءلشظم   ءلةاصش   ليهم تا ءلة

 ء،لي ما لرشط لغ  ءلشظي   ءلةرقا إليهم  لا ءلاحش ءلة ين   طمق  ءلشص  ءلخمص   همإ-1
قهما خةس ،اشءت  لا ءلق  تا ةةمر،  ءلفة  ءل فلا تا ءلشظي   ءلتاا ة ملر  فش ةم تا -2

 للفليشإة،لشءهم شتقم  للقشء ت ءللا يصتر  هم قرءر ةن شزير ءللر ي  شء
 ءلحصش   لا لهمت  ءلصالحي  لةزءشل  ءلشظي   ءلةرقا إليهم إ-3
ءلحصش   لا لقرير لقشيش فتءا  ةرل   تشا ةلش،ط  لا ءلق  تا ءل،الين ءل،م قلين ة ملر   لا -4

 ءلاظر تا ءللرقي إ
 

 (82مادة)
شزير ءللر ي   ي شن اق  لمغلا ءلشظم   ءلةاصش   ليهم تا هذء ءل مس  ين ءلةحمتظمت  قرءر ةن
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شءللفليش  مللا،يا ة  ءلةحمتظ ءلةخل  ش فت فخذ رف  ل ا  للةشءرت ءل لري  لل    قرءر ةن ءلشزير لهذء 
 ءلغرؤإ

 

 (83مادة)
 يحتت ءلةحمتظ ءلةخل  فيمش ءلفة  تا ءل، شع شةشءقيله شتقم  لةقلهيمت ءلصمل  ءلفمشإ

ءل مس ةن ءلفمةلين  ملةتءرس  أ مزءت  شي شن ءللرخي  للمغلا ءلشظم   ءلةاصش   ليهم تا هذء
 ء ليمتي  فثاما ءلفطل  ءلصي ي   لا ءلاحش ءللملا:

 ءلةفلش شءلةفلش ءلش  ثالثشن يشةم إ• 
 ءلةفلش ءلش )فم خة،  شثالثشن يشةم إ• 
 ءلةفلش ءلخ ير فر فشن يشةم إ• 
   ير ءلةفلةين خة،  شفر فشن يشةم إ• 

لحصش   لا ءل مزءت ء  ليمتي  فثاما ءلفمش ءلترء،ا شذلك  ةم   شء،لثاما ةن ذلك ي شز ءللرخي   م
 يلفمرؤ ة  ةصلح  ءلفة إ

شتا  ةي  ءلحشء  ي س فن يحص  ءلةفلش  لا ثلثا إ مزله ء  ليمتي  ،اشيم   لا ءلق   ةم ي س 
لقترهم  لص ي  رصيت ءل مزءت ءلةل قا ق   ةرشر ثالث ،اشءت ت ذء لش يحص   ليهم لحم   ءلفة  ءللا

 ءل،لط  ءلةخلص  ء،لحا ءلةقم   ءلاقت   اهم إ

 لفصل الثانيء
 المعاملة المالية للمعلمين

 (84مادة)
 لحتت ف شر ءلشظم   ءلةاصش   ليهم  هذء ءل مس شتقم  لل تش  ءلةرءتا لهذء ءلقماشنإ

 

 (85مادة)
ش حشءتز ءلتءا شحشءتز يصتر ر يس ة لس ءلشزرءا  اما  لا  رؤ شزير ءللر ي  شءللفليش قرءرء   اظم

ءإلتءر  شحشءتز ءللةيز ءلفلةا للحمصلين  لا لهمتءت ت لشةمت ءلترء،مت ءلفليم فش تر لا ءلةم ،لير فش 
ءلت لشرءه تا ة م ت ءلفة  ءللفليةا فش ءللر ش  إشاظمش ةا  ةقم   ف  ما ءلشظي   شةقم   ،م مت 

ةامطا ةفيا  شفتءا ءلا قمت ءللا يلحةلهم  ءلفة  ءإلهمتي  شةقم   ءللل ي   لا ءلفة   شظم   فش
 لمغلش ءلشظم   ءللفليةي  تا ، ي  لأتي  ف ةم  هذه ءلشظم  إ
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 (86مادة)
يةا  لمغلش شظم   ءللفليش ءلةاصش   ليهم تا هذء ءل مس حمتزء لألتءا ءلةلةيز يصتر  ه قرءر ةن 

 ا،   ءلحمتز شلرشط شهشء ط ةاحهإ ة لس ءلشزرءا  اما  لا  رؤ شزير ءللر ي  شءللفليش شيحتت ءلقرءر
٪ ةن لمغلا ءلشظم   ءلةلمر إليهم 10ش  ي شز فن يزيت  تت ةن يةاحشن هذء ءلحمتز     مش  لا 

 تا    إتءر  لفليةي  إ
 

 (87مادة)
لشزير ءللر ي  شءللفليش فش ءلةحمتظ ءلةخل  فن يأةر    رءا ءللحقيا ة  ف  ةن لمغلا ءلشظم   

ءلقماشن إذء ةم ا،س إليه ءرل مس في  ةخمل   لأتي ي  شتا هذه ءلحمل  ي شن  ءلةاصش   ليهم  هذء
ءللصر  تا ءللحقيا ،شءا  ملح ظ فش  لشقي  ءل زءا ءلةام،س فش  مإلحمل  إلا ءلةحم ة  ءللأتي ي   قرءر 

 ةن ءلشزير فش ءلةحمتظ  ح،س ءلحشء إ
 

 (88مادة)
 قماشن اظمش ءلفمةلين ءلةتايين  ملتشل   ةرء م  فح مش  لالها ختة  لمغ  ءلشظي    أحت ءل، مس ءلة يا 

قماشن ءللأةين ء  لةم ا شة  ذلك تا حمل   لشغ ،ن ءل،لين تا ءل لر  ةن فش  ف لش ر إلا آخر 
فغ،طس ت اه ي قا تا ءلختة  حلا هذء ءللمري  تشن فن لح،س هذه ءلةت  تا لقتير ءلةفم  فش 

 ءلة متأ  إ
 

 (89مادة)
م ةن هذء ءلقماشن ءلةش شتشن  ملختة  تا لمري  70ظم   ءللفليش ءلةلمر إليهم تا ءلةمت  )يةا  لمغلش ش 

٪ ةن ف،م،ا ءل ر ا شل،رأ  ليهش 50ءلفة   هذء ءل مس فش ءلذين ،يفياشن ة،لق ال   ت  ةفلش شقتره 
ا شللش لرقيلهش ءلفالش  ءل،اشي  ءلةقرر اش   زيمت  تا ءل شر لةا  للفمةلين  مل همز ءإلتءر   ملتشل  

للتر   ءلةملي  ءل لا شتقم  لألح مش ءلةاصش   ليهم  قماشن اظمش ءلفمةلين ءلةتايين  ملتشل  اشلط ا 
  ليهش ءلح مش ءلخرأ ءلشءرت   هذء ءل مس إ

شيصتر قرءر ةن شزير ءللر ي  شءللفليش  لحتيت ءلشظم   ءلةقم ل  لشظم   ءلةفلةين ءلشءرت   مل تش  
 ءلةرتاإ
م ةن هذء ءلقماشن ش قرءر شزير ءللر ي  70  لمغلش شظم   ءلةفلةين ءلةلمر إليهم تا ءلةمت  )شيةا

٪ ةن ءل ر ءل،م،ا ا 150٪ إلا 50شءللفليش ط قم  لل قر  ءل،م ق   ت  ء لةمت  ا،   للرءشه ةم  ين 
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 قر  ءلشلا ةن هذه  لا ءلاحش ءلة ين  مل تش  ءلةرءتا شذلك  ات اقلهش ةن ءلشظم   ءلةلمر إليهم تا ءل
ءلةمت  للغ  شظم   ءلةفلةين  فت ء،لي م هش ةلطل مت ءللغ  شء  لةمت ءلةقرر  لهم ا ة  ءحل مظهش 

 ص   لخصي   مل شر ءللا يلقمهشاهم شلش ل مشزت اهمي  ءل ر ءلةقرر  للشظم   ءلةاقشلين إليهم ا 
 2008 7 1ش حيث ي تف تا ءللط يا تا ةش ت   يل مشز 

لرليس ءلقتةي   ين ءلةاقشلين إلا شظي   شءحت   ح،س فشهم هش ءل،م ق  تا حمل  ء،لي م هش شي شن 
 ءللرشط شءلةلطل مت تا ذءت ءللمري إ

 المادة الثانية

 ءلا  ءآللا: 1981ل،ا   139م ةن قماشن ءللفليش ءلصمتر  ملقماشن رقش 12ي،ل ت   ا  ءلةمت  ) 
  إتءر  شةتيري  لفليةي  ش لا ة،لشأ ءل ةهشري  ة لس م يل    لا ة،لشأ    ةتر،  ش 12ةمت  )

ي،ةا  ة لس ءلةاما شءآل ما شءلةفلةين  ا  ةم ي شز فن لل   تا    ةن هذه ءلة،لشيمت ة ملس 
 إللحمت ءلطالس شيصتر  لل ي  هذه ءلة ملس شلحتيت ءخلصمصملهم قرءر ةن شزير ءللر ي  شءللفليش

 المادة الثالثة

اصهم  1981ل،ا   139م ةن قماشن ءللفليش ءلصمتر  ملقماشن رقش 42ا ءلةمت  )لهم  تقر   تيت  إل
 ءآللا:

 شي،ة  للطملس ءلذ  ء،لا ت ةرءت ءلر،شس تا ت لشش ءلترء،  ءل اي  ءلةلقتة  اظمش ءل،اشءت ءلخةس 
ت   تخش  ءةلحمن ت لشش ءلترء،  ءل اي  اظمش ءل،اشءت ءلثالث شتقم  لألح مش ءلةاصش   ليهم تا ءلةم

 نإم ةن هذء ءلقماش 36)

 المادة الرابعة

ةن قماشن ءللفليش ءلصمتر  ملقماشن رقش  53ش52ش51ش50ش49ش48ش47ش46ش13للغا ءلةشءت فرقمش  
 إ1981ل،ا   139

 المادة الخامسة
يصتر ر يس ة لس ءلشزرءا ءلال ح  ءللا يذي  لل مس ءل،م   ءلةهم   ةقلها هذء ءلقماشن خال  ،ل  

لا فن لصتر هذه ءلال ح  ي،لةر ءلفة   ملقرءرءت فلهر ةن لمري  ء  ءلقم ة إلفة   ه شء 
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 :يلا لا ةم  1979ل،ا   43قماشن اظمش ءإلتءر  ءلةحلي  رقش  ا ي ثملثم  

  :27ةمت  

ءلةحلي  شتق م  ءلةحمتظ  ملا،   إلا  ةي  ءلةرءتا ءلفمة  ءللا لتخ  تا ءخلصم  شحتءت ءإلتءر  يلشلا"
للشزرءا  ةقلها ءلقشءاين شءللشء  ا  ا  ةي  ءل،لطمت شء خلصمصمت ءللا يذي  ءلةقرر لح مش هذء ءلقماشن

 ."ءل هز  شءلةرءتا ءلةحلي  شي شن ءلةحمتظ تا تء ر  ءخلصمصه ر ي، م ل ةي 

 

للقرءرءت ءلصمتر  ةن ة ملس إتءرءت ءلهي مت ءلفمة  ءللا  شل شن للةحمتظ ءل،لط  ءلةقرر  للشزير  ملا،  
 .ءتا  مة  للختةمت تا اطما ءلةحمتظ للشلا ةر 

 

 ةي  ترشع ءلشزءرءت ءللا لش لاق   شيلشلا ءإللرء   لا ءلةرءتا ءلقشةي   تء ر  ءلةحمتظ  ش ذلك
ءلقهم ي  شءل همت ءلةفمشا  لهم شذلك    تءا  ءخلصمصملهم إلا ءلشحتءت ءلةحلي  تيةم  تء ءلهي مت

ا  ةم يلشلا  ملا،   ل ةي  ءلةرءتا إلالمج شح،ن ءلتءاءلةالحظمت شءقلرءه ءلحلش  ءلالزة  تا لأن ء
 .“لحةمي  فةاهم ءلخمذ ءللتء ير ءلةال ة 

 

 707ءلصمتر   قرءر ر يس ة لس ءلشزرءا رقش   ةم اصت ءلال ح  ءللا يذي  لقماشن اظمش ءإلتءر  ءلةحلي 
 :يلا لا ةم ”ل شن ءللفليش  ” ءلثماام ءل ص  ءلثماا)ءل مس  1979ل،ا  

  :5 ةمت 

تءر  للشلا ءلشحتءت ءلةحلي     تا تء رلهم"   تء ءلةتءرس شتا خط  شزءر  ءللفليش إالما شل هيز شء 
 :ءللملاءللتريس ءلةر زي   شذلك  لا ءلاحش  ءلل ري ي  شةرء ز ءلةتءرس

 .شءلةفلةمت ءللا لختش ف ثر ةن ةر ز ءل اي  شتشر ءلةفلةين ءلةتءرس :ءلةحمتظمت -

 .شءلثماشي  ءل اي  ءللا لختش شحتءت ءلةر ز ءلثماشي  ءلفمة  ءلةتءرس :ءلةرء ز -

 ءإل تءتي  ءلةتءرس اءلحاءلثماشي  ءلفمة  ءللا لخاتش تء ر  ءلةتياا  فش  ءلةتءرس :ءلةتن شءلحيما -

 .شء  لتء ي  شةرء ز ءللتريس ءلةحلي 

 .شء  لتء ي  ءللا لختش تء ر  ءلشحت  ءإل تءتي  ءلةتءرس :ءلقرأ -

 

شءللفليش ل فيلهم خمص  شفن ءلةفطيمت  ءللر ي  يلطلس ةن شزءر  لرءش ءلاصش  ءلةلمر إليهم ،ل  مءح"
 "شءاللمره ةةم يلفذر  ةلي م إتءرله ةر زي م ءلةصر  ءللفليةاءإلحصم ي  لظهر هخمة  ءلاظمش 
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“Nothing is as political as education. 

It is by education that we reproduce our culture – our values, habits, attitudes and knowledge – 

from one generation to the next. It is by education that we create conditions for cultural and 

economic growth. This insight is fundamental for educational planning and thus for governing and 

monitoring education”. 

 

Ulf P Lundgren, former Director General, National Agency 

for Education, Sweden
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 مقدمة: مركز العقد االجتماعي وتقييم الحوكمة في مصر

 فااشءن  ءخليامر ة،الق لام: احاش  قات ء لةام ا  تيات  ءلاذ  قاتش  2005ف ت لقرير ءللاةي  ءل لري  لةصر  امش 
ردي  لإلصاله ءللمة  تا ةصر فاه   ة م  لةصر لةشء ه  ءللحتيمت ءلةخلل  ا ،شءا ءلةحلي  فش ءلتشليا ا 
تشن صاايمغ   قاات ء لةاام ا  تياات يطااره ردياا  حقيقياا  لإلصاااله شينةثاا  لحااش  شلغياارء تااا ءلفالقاا   ااين ءلتشلاا  

شيهاات  تااا ءلاهمياا  إلااا لااشتير حزةاا  ةاان ءلحقااشا ءل،م،ااي  للةااشءطن ل  اا  لااه حياام    ريةاا   لااا شءلةااشءطنا 
ف،ااامس ةااان ءلة،ااامشء  تاااا ءل ااار   اااين  ةيااا  ءلةاااشءطاينا شةلااامر   حقيقيااا  ةااان  مااااس  متااا  ءلطااارء  تاااا 

مت شت اش شتاا ة امتر  تريات  ةان اش هام ةان  مااس ءل راامةج ءإلاةام ا لألةاش ءلةلحات  شةر از ءلةفلشةاءلة لة إ 
إالاما ةر از ءلفقات ء  لةام ا  هات  إ امت   2007ءلخمذ ءلقرءر ءللم   لة لس ءلشزرءا ءلةصر ا لش تاا  امش 

 اما ءلثق   ين ءلةشءطاين شءلتشل ا شلش،ي  اطما ءلةلمر   ءلة لةفي  تا صام   ءلقرءرا شلحقيا ءلة،مشء  تا 
لقاااتش ةصااار احاااش لحقياااا ءلهاااتء  ءإلاةم يااا   ءلحقاااشا شءل ااار   اااين  ةيااا  ءلةاااشءطاين  مإلهااامت  إلاااا ةلم فااا 

لألل ي إ شيلحقا ذلك ةن خال  لا يذ حزة  ةن فالط  ء لصم  شءلةلم ف  شلقتيش ءلةلشر ا شت ش ءللا،يا  ين 
ءل هااز  ءلح شةياا  ةاان امحياا ا شءللا،اايا  ياهاام ش ااين ةاظةاامت ءلة لةاا  ءلةااتاا شقطاامع ءل ةاام  ءلخاام  ةاان 

 امحي  فخرأإ

 ا شءافاتءش ءللا متي ا شل لاا ءل ،امتا شلاتاا ءل  اما  شءل فمليا ا ش اتش ء ،ال م   لالحليم امت إن غيمس ءلة،مال
ءلةخلل   للةشءطاينا ش تش ء للزءش  ملقماشن إلاا آخاره ةان ءلةظامهر ءللاا لف اس غيامس ة امتأا ءلح اش ءلرلايت 

ةفقشلا ا شلهاتر ءلشقات  لحرش ءلةشءطن ةن حقشقها شلالهك حقه تا ختةمت ةلاشتر  شذءت  اشت   مليا  شف،افمر
شءلةم ا شلدت  تا ءلاهمي  إلا لل   ءلثق   ين فطرء  ءلة لة إ تا هشا ذلكا ل اا ةر ز ءلفقات ء  لةام ا 
ت ر  إالما ةدلرءت قمتر   لاا قيامس شلقيايش ءلحش ةا  تاا ثالثا  قطم امت لةاس حيام  ءلةاشءطن شلات ش لحقياا 

ا شءلةيمه شءلصر  ءلصحاا شذلك  خطش  فشلي  للشصش  إلا شها ءلصح ا شءللفليش لألل ي  ءإلاةم ي  ءلهتء 
تهاااش ف ةاااا للةلااا الت شءلثغااارءت ءللاااا لشء اااه هاااذه ءلقطم ااامتا شةااان ث اااش ،نااا   ءللفمةااا  ةفهااام  ةاه يااا  لفلةااات 

  مل،مس  لا ءللرء    ين فطرء  ءلة لة  ةن ح شة  شقطمع خم  شة لة  ةتااإ

اطالق م ةن ر،مل  ةر ز ءلفقت ء  لةم اا ش   خطش  احش لحقيا فهتءته ءلر ي،ي ا قمش تريا ءلحش ة   ملةر ز شء 
إ شقات ءل،اش هاذء ءإلطامر  مللاةش   حياث 35 صيمغ  إطمر  مش للقييش ءلحش ة  تا ءلقطم مت ءلختةي  ءلر ي،ي 

                                                           
صحة، جدير بالذكر أن اإلطار العام لتقييم الحوكمة الذ  تم اإل تداء به الحًقا في األطر العامة القااعية )للقااعات الثالثة: التعليم، ال 35

كمان لمه دور ريماد  أيًرما فمي      المياه والصرف الصحي(  د  ام بصياغته مستشار مركز العقد االجتماعي د. ضالمد زكريما أممي ، والمذ      
 إدارة ورش العمل التي أعدها المركز مع مجموعات العمل الخاصة بكل  ااع م  القااعات الثالثة.
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ر ز  لا ءل فمت ءلةخلل   للحش ة  شها: ءلة،مال ا شءلةلمر  ا شءلل متي ا ش،يمت  ءلقماشنا شة متح  ءل ،امتا 
ء ،اال م  ا شءلفتءلاا ا شءل  ااما ا شءل م لياا إ تااا ءلشقاات ا ،ااه لااة  ءإلطاامر  متاا  ءلطاارء  صاامح   ءلةصاالح  ش 

 هي ملهاام ءلةخلل اا  إلااا  ماااس  ءلح شةاا شذءت ءلفالقاا  ءلة ملاار   ملقطم اامت ةحاا  ء هلةاامشا حيااث لااش لغطياا  
صا   ا تءر  هاذه ءلقطم امتا  اذلك ءلةتيريمت ءلختةي  ءلة،دشل   ن ءلةلمر   ءلة ملر  تاا صاا  ءلقارءرءت ءلخم

ر ااااز ءإلطاااامر  لااااا ءل هااااز  ءلقم ةاااا   لقااااتيش ءلخااااتةمت  لاااا   ة ملاااار ةاااان إتءرءت ختةياااا ا شةقااااتةا ءلختةاااا  
لا  ماس ف هز  ءلح شة  لامش  ءإلطمر  ءلقطامع إلاا  مااس  ةد،،مت ءلة لة  ءلةاتاا ءلةخلل ا ءل،م،يينإ شء 

 ختةمت شصا  ءل،يم،مت شءلقرءرءت ءلخمص   همإ م ل مرهش ةن ءلةلمر ين تا لقتيش هذه ءل ءلخم 

شلفله ةن ءلشءه  فن ءإلطمر ءلذأ قامش ءلةر از  لصاةيةه لاش يقاش   صا  ءلةاشءطن ششهافه  صامحس ةصالح  
ةا صااا    مااااس ءلح شةااا ا شءلة لةااا  ءلةاااتااا شءلقطااامع ءلخااام ا شهاااذء لااايس ل ااامهال  لاااا ءإلطاااالا لاااتشر 

اةم ام فم ةن ءإلهلةمش ءلزء ت   ها ش تشره تا  ةلي  ءلحش ة ا  شص ه  امةال ةادثرء تيهام شةلاأثرء تاا ءلةشءطنا شء 
تااا  -ا ااس ءلشقاات  هااما شةال فاام  ةاان ءلخااتةمت ءلاهم ياا إ ت ااا ءلاهمياا ا ءلهاات  ءل،م،ااا ةاان لط يااا ءلحش ةاا  

هاش رتمهيا  ءلةاشءطن  م ل امره ءلةال ا  ءل،م،اا ةان لقاتيش ءلخاتةمتإ ش مللاملا  -اطما لقتيش ءلخاتةمت ءلفمةا  
ن  امن تشره يل امشت  ط يفا  ت قت فص    ءلةشءطن  للقم ي م ةةثال تا    ة شامت ءإلطمر شةا   ا  ءلطارء ا شء 

ءلحم  ةن ة شن إلا فخرا تةثال يلفمظش تشر ءلةاشءطن  تاا إطامر ة شاامت ءلحش ةا  ءلخمصا     اما  شتم ليا  
  ا  ةد،،املهما  لاا ،ا ي  ءلةثام ا لقتيش ءلخاتةمت شف فامت فخارأ  ملةلامر   شءللا متي  شءلة،امال إ تملح شةا  

 ة،مال  فةمةهإ 

شةااا  ءلخ ااارءا  36شقااات خهااا  هاااذء ءإلطااامر للفتيااات ةااان ءلةرء فااامت  ااااما   لاااا ةامقلااامت فن ريااات تءخااا  ءلةر اااز
شةةثلين  ن ءلشزءرءتا شءلهي مت ءلختةي ا شءلةد،،مت ءلتشلي ا شةاظةمت ءلة لةا  ءلةاتااا شءلقطامع ءلخام  

  ءلاهم اإ شرفأ ترياا ءلحش ةا   املةر ز شءلةلامر شن تاا ءلةامقلامت فن لط ياا ق   فن للش صيمغله تا ءلل 
هاااذء ءإلطااامر   ااات فن ي ااارا  لااا   شءهااا   اااين ءلخاااتةمت ءللاااا يااالش لقاااتيةهم للةاااشءطاين ةااان خاااال  ءلح شةااا  
تءرءت ختةياا ا  ءلةر زيا ا ةةثلا  تااا ءلاشزءرءت ءلقطم ياا ا شلةثيلهام  لااا ءلة،الشأ ءلةحلااا تاا لاا   ةاتيريمت شء 

للك ءلختةمت ءللا يلش لقتيةهم للةشءطاين ةن خال  ءل،لطمت ءلةحلي إ ش لا ذلك  من ءإلل مه احش صيمغ  ش 
فطر لقييش للحش ة  ةا صل   ملا،   للاشع ءلش  ةن ءلختةمت ةث  ءلصح ا شءللفلايشا شةيامه ءللارس شءلصار  

                                                           
لمزيد م  التفصيل حول نتائ  المشاورات الداضلية في المركز حول اإلطار العام لتقييم الحوكممة ضاصمًة فيمما يتعلمق      1انظر الملحق  36

 بقااع التعليم.
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لاظمتا ا شءإلاامر ا شلف يات ءلطارا ءلصحاا تا حين يالش لغطيا  ءلخاتةمت ءللاا لقاتةهم ءل،الطمت ءلةحليا  ةثا  ء
 ءلتءخلي ا شءللغم  ءلفمة  ءلةحلي  ءلخرأ تا إطمر لقييش ةا ص  للحش ة   لا ءلة،لشأ ءلةحلاإ

ش لااا ءلااارغش ةااان إيةااامن ءلةر اااز شترياااا ءلحش ةااا   اااه  ملفالقااا  ءلةلتءخلااا  شءلل متليااا   اااين ءلقطم ااامت ءلةخلل ااا ا 
ءلحش ة  ءلهمتت  إلا ءللاةي  ءلة،لتءة   م فمتهم ءللمةل ا ت ااه ش ملخ  إذء  من ءلغرؤ ءلر ي،ا هش لحقيا 

لغاااارؤ ءللحلياااا ا شلصااااةيش إطاااامر ةاهاااا ط لةدلاااارءت ءلحش ةاااا   مااااات هااااامك هاااارشر  إل اااارءا ءل صاااا   ااااين 
ءلاار ط  ااين ءلالاام ج ءللااا ،اايلش  - اا  هاارشر   -ءلقطم اامت ءلختةياا  ءلةخلل اا إ هااذء ءل صاا    يغ اا  إة ماياا  

يا هذء ءإلطمر ةن ف   ءلةفمل   ءللمةل  لقهميم ءللاةي ا شةتأ ة،مهة  ءلقطم امت ءلحصش   ليهم  ات لط 
 ءلةخلل   تا لط يقهمإ

إن ءلقطم اامت ءلختةياا  تااا ةصاار لل،ااش  تر اا   ملغاا  ةاان ءللفقياات شءللااتءخ ا ،ااشءا  اامن ذلااك ةاان حيااث لاااشع 
اطاااما لغطيااا  هااااذه شلفاااتت ءلطااارء  ذءت ءلفالقااا   صااااا  ،يم،ااامت هاااذه ءلخااااتةمت شلقاااتيةهما فش ةااان حيااااث 

ءلختةمتإ ش لا ذلك رفأ تريا ءلحش ة   ملةر ز هرشر  ءللفمة  ةا   ا  ءلطارء  ذءت ءلفالقا   اات لط ياا 
ءإلطمر ءلفمش للحش ة   لا قطمع  فياها إ  فن ءل ريا رفأ تا ءلشقت ذءلاه إة مايا  للالح ش تاا اطاما لغطيا  

ت  ةان لغطيا  قطامع  امللفليش   ا  ةرءحلاه شة شاملاه ءلختةمت ءلةقتة  ةن ءلقطمع ةحا  ءللحليا  شءلترء،ا إ ت ا
ية اان لغطياا  ةرحلاا   اامللفليش ءل،م،ااا تشن ءللفاارؤ ل قياا  ءلةرءحاا ا ش اات  ةاان لغطياا  قطاامع ءلصااح    اا  
ة شاملااه ية اان لغطياا  ءلر مياا  ءلصااحي  ءلشلياا   ة ااشن ر ي،اااإ شقاات  ااما هااذء ءللش ااه ةاان ق اا  ءلةر ااز لفاات  

لترجا شءلحم   إلا ءللر يزا ش ملخ  تاا ءلةرحلا  ءلشلاا ةان ةلارشع ءلحش ةا  ف، مس لف  فهةهم إة ماي  ءل
ءلااذأ يل ااامها  ااذلك تاا ن ذلااك ءللش ااه يفطااا ترصاا  ل ريااا ءلحش ةاا   ااملةر ز ةاان إة ماياا  ءللفااتي  ةاان خااال  
ء ءلةةمر،   ات ءإلالقم  ةن ة شن إلا آخر تءخ  ا س ءلختة إ شقت ةثا  ءإلطامر ءلاهام ا ءلةل اا  لياه ةحاتت  
اااام لللط يااااا  لااااا ءلقطم اااامت ءلختةياااا  ش لااااا رف،ااااهم قطاااامع ءللفلاااايش حيااااث لةاااات لغطياااا  ءلااااشزءر  ءلةفاياااا   حم ة 
تءرءلهااام  لاااا ءلة،ااالشأ ءلةحلاااا إهااامت  إلاااا ةد،،ااامت ءلة لةااا  ءلةاااتاا شءلقطااامع ءلخااام  ذءت  شةاااتيريملهم شء 

 ءلفالق إ 
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 . قطاع التعليم في مصر1

 مقدمة عن قطاع التعليم 1-1

تمللفليش ءلتيةقرءطا شءل  ا إ  حيم  ءلةشءطاين مشة،م،    ةن ف ثر ءلقطم مت ءلختةي  فهةي لفليشءلينفت قطمع 
)رفس  شءلةلةيز ياف س ة ملر   لا ءلش ا ء  لةم ا للةشءطاينا شقترءلهش شةهمرءلهش ءلالزة  ل،شا ءلفة 

إ  ةم فن لللفليش تشر ء ت     ءلةم  ءل لر  شء  لةم ام  ةم يدثر  لا اش ي  حيم  ءلةشءطن شءلاةش ء قلصم
رلمتهش  - لا ءلة،لشأ ءل،يم،ا  -ةلحشظ م  تا لاشير ءلطالس شءلل مس حلا تا ف ثر ءل ي مت ،لطشي ا شء 

احش ف ثر ءلطرا تفملي  تا ءلةطمل    حقشقهشا شهش ةم   ،له ةظمهرءت ءلطل   ةن ق   تا ءلصينا 
اتشاي،يما ش اشس فتريقيما ش شريم ءل اش ي   يامير تا ةصرإ 25ةم   ،له ةدخر ء ثشر  ا ش 37شء 

م ءللفليةا ءلاظمشينةث    ةن هام  اةم ينةث  فيه   قمطر  ءل  ا فحت لرشط ا مه ةخططمت ءللاةي  تح،س شء 

ترء  م ةاه  أهةي  لفليش ءلط م  شرتمهلهشا ا   ة لة ا ش لا  ةي  ءلة،لشيمتإ ف  شءللحتيث تا ءللاةي  شء 
ةن ءل مس ءلش   لا حا ءللفليش ق   ءل مةفا ل ةي  ءلةشءطاين تا  3رقش  ءلت،لشر ءلةصر  تا ءلةمت 

ةتءرس ءلتشل   ملة منا  ةم قمش ءلة لة  ءلتشلا هش ءآلخر  مللر يز  لا لحقيا ء ،ليفمس ءل مة  لألط م  
ةش ءلةلحت  تا  لتء ا تا ءلتش  ءلامةي  شلرلي ه هةن ءلهتء  ءإلاةم ي  لألل ي  ءللا حتتلهم ءلتا ءللفليش ء 

  إ هةمن ءللفليش ء  لتء ا لل ةي شهش   2000 مش 

قت  ي  له ءلت،لشر ف،م،ا إا،ماا  حا ءلةشءطاين ل   ءللفليش شلشتير ءلةلفلةينا قم ت  لش،ي  احش شل ن ءللش ه
 ذ ءلشقات ءلا تاا  امشا  لا   ءللفلايش  لاا ءإلا اما لرء ا  الي ا  شحقيقاا لاتيت ةاأزا إلا شه  ءلتشل  تاا فتأ

   مااس ءإللازءشا ،ان تاا  ءلفةريا  ءل  ا  ف اتءت زيمت  ش مللملا ءل، ماي  ءلزيمت  الي   ءللفليش  لا ءلطلس تيه لزءيت

 لإلا اما ءلةطلش ا  ءلحقيقيا  ءلل ل   لغطي   لا ءلقتر   تش ةأزا شفتأ إءلهمذ ءل يت  ءللفليةي  ءلختة  ل ل   لزءيت

 ترء،اي  م نةاف فش ةقم ت ي تشء لش  مللفليش شءلذين ءلةللحقين غير ةن همي،لهمن   ا،     ش شت إلا ءللفليش  لا

 ءلاهميا  تاا فتأ ةام شهاش ءللفليةيا ا ءلةد،،   لا ءلفسا ةن ةزيت ء ءلةللحقين ف تءت لزءيت  ةم ل  إ  هش ،ليفم
 هي امت ةيا  شف اتءتءللفلي ءل ايا  تاا ءلشءها  ءلف زش  ءل صش ا  ثمت  شءرل مع لقتةهما ءللا ءلختة  لتهشر للزءيت

 ءلةرءحا  ل ا  ءلخصشصاي  ءلاترشس ظامهر  لاأهيلهشإ  ا  ذلاك فتأ إلاا ء ليامه ة،الشأ شءاخ امؤ ءللاتريسا

 ءل رءةج لخل  الي   ءلخري ين ة،لشأ لتهشر  مإلهمت  إلا شءللر ش  للةتر، ا ءللفليةا ءلتشر شلرء   ءللفليةي 

                                                           
37 K. Watkins, Basic Education: A Catalyst for Human Development, Oxfam International, 
1999. www.caa.org.au/oxfam/advocacy/education/report/index.htm. 
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شهاش ةام  امن لاه  ظايش ءلثار  لاا ة،الشأ  ،اشا ءلفةا   حليم امت ءلاظامش ءللفليةاا ح،م،ي  ش تش ءللفليةي ا
 ءللاةي  تا ةصرإ

 ءلةدلرءت إلا لرء   ةصر تا ءللاةي  ةدلرءت لرء   شحيث فن ءل ثير ةن ءلت يمت فر فت ء،لةرءر

لرصت ةتأ ةشءتمله  ش ه خم  ةن ءلهرشر  ةرءق   فتءا هذء ءلقطمع  من ا 38 ءللفليةي  ملحمل  ءلةرل ط 
ةدلرءت  فياهم ها خال  قيمس ةدلرءت ةن شذلك  تت    ل  ءللاةي شقترله  لا للفليةي  ءم حليم مت  

صالحمله لل قرءا  ءللفليش؛قطمع ءلحش ة  تا  ت تشن حش ة   يت  لقطمع ءللفليشا لن لص  ةامت  ءللفليش شء 
 2009فمش لش لل ةي  لقرير ءللفليت إليه ءلشرق  ءلخل ي  للشصل ا شهش ةم39شغير ءلقمترين  صشر   مةل  شتفمل 

 - لا ، ي  ءلةثم   -ءلصمتر  ن ةاظة  ءليشا، ش ةن فن  تش   ما  ش،شا حش ة  ءللفليش تا  ا التي  
لمح  ءللفليش تا ءل الت إ شلف  يقين شزءر  40فتت إلا ش شت ترشا  غرءتي  شء لةم ي   لا ة،لشأ  شت  شء 

ف تت تيهم  ءللفليش قت ءاف س تا ردي  ءلشزءر  ءللاتا ءلحش ة  ءلرليت  ءللر ي  شءللفليش ءلةصري   أهةي  
ءلةاطق ا شذلك  تااةشذج رء ت  ةصر للقتيش تا ءل مةفاشزءر  ءللر ي  شءللفليش  لطشير اظمش ءللفليش ق     ءللزءش

شء  تءت    ءلط م  شءلل مس  احقشا ءإلا،من ةن ف،م،اءل شت  لل ةي   حا   ملاةن خال  لشتير لفليش 
شءلفت   اشءلحري  ا تيت قم ش  لا ءلتيةقرءطي  ء لةم ا قت  ظ  تاة لة  ءلةفرت   تااير  لةشءطا  ة،ل
شي    إتءر   اشءلحش ة  ءلرليت  الفليةا  ةر زأ يت ش ءلةلمر   ءلة لةفي  شلأ،يس اظمش ء  لةم اا

 إ 41 ءللفليش  طريق  تم ل   لا ة،لشأ ءلةتر،  ش   ءلة،لشيمت ءإلتءري  إصاله

ل  ةاه لقيمس شلقييش ءلحش ة  تا ءللفليش ءل،م،اا ل اا ةر ز ءلفقت ء  لةم ا إطمرء   مةم  ي ة  شتا ةحمش 
 ين ةخلل  ءل م لين تا ءلة لة  ءلةصر  شهش: ءلح شة ا ءلفمةلشن تا قطمع ءللفليش ءلح شةاا ءلة لة  

لرليت ا شذلك ةن ءلةتااا ءلقطمع ءلخم ا حيث يحمش  قيمس ةتأ قترلهش  لا لط يا ف،س ءلحش ة  ء
ءلفتءل ا  ا ء ،ل م  اا ة متح  ءل ،مت،يمت  ءلقماشنا ءلل متي ا ل،ف  ة شامت ها: ءلة،مال ا ءلةلمر  خال  

شلقييش ،يم،مت ش،لش يمت هد ا ءل م لين لللفر   لا ل   لش ةالحظ  شقيمس حيث يءل  ما ا ءل فملي إ 
                                                           

ومصمر،  انظر: عماد صيام، النظام التعليمي: كيف يمكم  أن ُيصمبق  ماطرة للنممو اال تصماد  والتنميمةن مقارنمة بمي  كوريما الجنوبيمة            38
 .2009ور ة مقدمة لمركز العقد اإلجتماعي، مؤتمر التعليم، القاهرة، 

39 Azmat, F., Coghill, K. A, "Good governance and market-based reforms: A study of 

Bangladesh", International Review of Administrative Sciences, vol 71, ed 4, Sage Publications 

Ltd, United Kingdom, 2005, 2. 

40 Al-Samarrai, Samer, Governance and education inequality in Bangladesh, Background 
paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2009: Overcoming Inequality: why 
governance matters, 2008. 

41
 فة، الرؤية المستقبلية للتعليم  بل الجامعي، انظر:وزارة التربية والتعليم، بوابة المعر 

http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/about/politic/vision/ 
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لمح  ش  ما  ش تءل  ءللفليشا شةشء  له للة شامت ،مل   ءلذ ر  ةم يشتر   شةتأ ةةمر،لهش  هةن  شت  شء 
 شيصس تا ءلاهمي  تا لحقيا ردي  ءلشزءر  شفهتءتهمإلةلطل مت ءلفصر شءحليم مت ءلةشءطاين 

 التعليم األساسي مدخٌل لتقييم حوكمة التعليم في مصر 1-2

 لا  - ةم ، ا ءلقش   -ينر ز ءإلطمر شاظر ء  ل،مع ح ش قطمع ءللفليش تا ةصر شللفس ة م له ،ش  
 ةرحل  يلش تيهم لأ،يس ءلطملسا ش اما قشء ته ءل  ري  شءلا ،ي  شها ءللفليةي  ءلفةلي  ةرءح  ةن ةرحل   فياهم

ءللفليش  1981ل،ا   139قماشن ءللفليش رقش  شءإل تءت إ شقت  ر   ء  لتء ا  ةرحلليه ءل،م،ا ءللفليش
ءللفليش ءل،م،ا حا ل ةي  ءلط م   إ تقت ا   لا فن16 ا15ءل،م،ا شءلهت  ةاه تا ةمتليه رقةا 

ءلةصريين ءلذين ي لغشن ءل،مت،  ةن  ةرهش شلللزش ءلتشل   لشتيره لهشا شيللزش ءآل ما فش فشليما ءلةشر  لا يذه 
شي شز تا حمل  ش شت فةم ن ءلازش   مل،ن إلا خةس ،اشءت  ل،  ،اشءت ترء،ي إشذلك  لا ةتأ 

إ شيهت  ءللفليش ءل،م،ا إلا لاةي  قترءت 42ش ءإلخال   مل ثمت  ءلةقرر  لل ص شاص ا شذلك ة   ت
ل مع ةيشلهشا شلزشيتهش  ملقتر ءلهرشر  ةن ءلقيشا شءل،لش يمتا شءلةفمر ا  شء،لفتءتءت ءللالةيذا شء 

،م،ا فن شءلةهمرءت ءلفلةي  شءلةهاي  ءللا لل ا شظرش  ءل ي مت ءلةخلل  إ شية ن لةن يلش ةرحل  ءللفليش ءل
يشءص  لفليةه تا ةرحل  ف لا فش فن يشء ه ءلحيم  ءلفةلي   فت لتريس ةهاا ة ث ا شذلك ةن ف   إ تءت 

م تا  ي له شة لةفهإ  ءل رت ل ا ي شن ةشءطا م ةال  

إن ءلحا تا ءللفليش ءل،م،ا هش فحت حقشا ءإلا،من ءللا   لهام ءلت،الشر ءلةصار  شءلةشءثياا ءلتشليا  لحقاشا 
 ةم فن ءللفليش ءل،م،ا هش ة،دشلي  ءلتشل   مل،مسا شل ن تا هشا ءلةلغيرءت ءلفملةي  شءلةحلي ا ءإلا،منإ 

شهف  ءلةشءرت شءإلة مامت ءلةمليا  فصا حت ت ار  ءللارء    اين ءلتشلا  ) ة،ادش  ر ي،اا  ان لفلايش ءلةاشءطنم 
 اياا  شءلةملياا  شءلخ اارءت شءلقطاامع ءلخاام ا شةاظةاامت ءلة لةاا  ءلةااتاا ف ثاار ق ااش  تااا ،اا ي  حلاات ءلقااترءت ءل

لمحا ا ش اشت إ شلفا  لر ياز ةر از ءلفقات ء  لةام ا  ءلةخلل   لتيهش للشصاش  إلاا لفلايش ف ثار رقياما ش تءلا ا شء 
 لاا ءللفلايش ءل،م،اا  ش اه خام   امن ةاتتش م  فات  ف،ا مس ف ةللهام شرقا   ءللفلايش ءل،م،اا شةحاش ءلةيا : 

 تيةم يلا:  43ةتءخ  ف،م،ي  لللاةي  ءل لري  

   ينفت ءللفليش ءل،م،ا ءل يت حا فصاي  لل ةيا ا شهارشر  فةان شلاةيا  ة،التءة  للة لةا ا شف،امس ءلحيام
ءلل تيت تا ءلة لة  شةد،،املها  ءل رية  للةشءطنإ  ةم فاه هش ءلر يز  ءل،م،ي  شءلش،يل  ءل فمل  للحقيا

                                                           
 .1999لسنة  23بالقانون ر م  15تم استبدال المادة ر م  42
عة العمل الخاصمة بمالتعليم   انظر ور ة "التعليم األساسي ومحو األمية: مداضل أساسية للتنمية البشرية"، ور ة مقدمة م  جانب مجمو 43

 .2009لمركز العقد اإلجتماعي، مؤتمر التعليم، القاهرة، 
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 لةاام ا ةلزءيااتا شرف،ااةم  ش ااشءز ءلةاارشر ءلشحياات ءلااذ  ياادت  لة،االق   فتهاا  لل ةياا  شلل ااشين رف،ااةم  ء
لمحاا  شلفلااش ةااتأ  ةفرتااا ةلاارء ش  ةاام ياادت  إلااا لحقيااا ءإل،االرءلي يمت ءل،م،ااي  تااا ءللفلاايش ةاان  ااشت  شء 

 ءلحيم إ

   ءللفلايش ءل،م،ااا ءل يات لل ةياا  يادت  إلااا فن يااتةج ءل ةياا  تاا ة لةاا  شءحات   ي اارا  اين ةشءطايااه ش
 ل ةي  ةشءطايهإ ي،ل فت فحت ء ةاهش ل  ، سا تشطاام ةصر يل، 

  ءللفلااايش ءل،م،اااا ءل يااات شءلةةلااا  لل ةيااا  ةلطلاااس ف،م،اااا ليحاااش  تشن ءلر،اااشسا شءلل،ااارس ةااان ءللفلااايشا
 شي،ة  للللةيذ  لحقيا ذءلها شيل فه  لا ء ،لةرءر تا ءللفلش ةتأ ءلحيم إ

  ءل،ااار ا ءللفلاايش ءل،م،اااا ءل يااات لل ةيااا  ة،ااادشلي  قشةيااا  للاامر يه ي،اااهش تاااا لاااشتيره شلطاااشيره ءل ةيااا :ا 
شءلااشزءرءتا شءل هااز  ءلةخلصاا  شءلة،اادشل   اان ءإل ااالش شءلثقمتاا  شءلريمهاا ا شءلقطاامع ءلخاام ا شءلة لةاا  

 ءلةتاا ش ليس ة،دشلي  شزءر  ءللر ي  شءللفليش شحتهم شلش يفت  ذلكإ

  ء إطامر   لنةثا ءللا  لألل ي  ءإلاةم ي  ءلهتء  ةن ءلثماا ءإلاةم ا ءلهت  ءل،م،ا ءللفليشفخيرء ا ينفت لفةيش
 إءلفملش  لتءن غمل ي  تا للش ءللا ءللاةي  ل هشت ةر في م

 

ة مت  شف،س  قتر  ءإلطمر  لا لقييششةةم   لك تيه فن ءللر يز  لا ءللفليش ءل،م،ا  فياه ،يزيت ةن 
ةن  ري ءلزه شفاه ،يلش ء،ل فمت ءلةتءرسفش ة شاملهم تيةم يلفلا  مللفليش ءل،م،اا خمص   ءلحش ة  ءلرليت 
ش إطمر ءلترء،   ءلح شةي  ءلةتءرس  ن شلاظيةهم شلةشيلهم ل فيلهم ءللقييش  خلال  ءلخرأ  ةم ،ش  ينح ِّ

  ل   ف  را شي فله ف ثر لر يز ء ش ةق مإ
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 . تقييم حوكمة التعليم األساسي في مصر:2

 بين الخبرات الدولية والتجربة الوطنية 

 يم األساس بعا الرؤط الدولية لحوكمة التعل 2-1

 ءللقملياات شءلةد،،اامت ءللااا لةاامرس ةاان خاللهاام ءل،االط  تااا  لاات   أاهاام ءلحش ةاا    Kaufman and Kraayيفاار 
 :يللة  تا ةهةشاه  لا هذء ءللفري ش  إ44ةم 

 تءر  ءلةشءرت     ما إشلشتير ءلختةمت  اقتر  ءلح شة   لا صيمغ  شلا يذ ،يم،مت ،لية ا شء 

  إء،ل تءلهم شفمخليمر شةحم،   شةرءق   ءلح شة   اين ،ة  للةشءطلءللا ش شت ءآلليمت  

  ء قلصمتي  شء  لةم ي إءلةةمر،مت ءحلرءش ءلح شة  شءلةشءطاين للةد،،مت ءللا لح ش 

اام  لااا حش ةاا  ءللفلاايش ءل،م،اااا حيااث لاارأ ءلش ملاا  ءلةري ياا  لللاةياا   شتااا ءلشءقاا  فن هااذء ءلة هااشش ياط ااا فيه 
ن ءلحش ة  ءلرليت  شءللفليش ءل،م،ا  شص هم لشتر ءلطر ءلةد،،ي  شءلقماشاي  ءللا ءلتشلي  ش شت  الق  شثيق   ي

لهةن ءللفليش لل ةي ا شلةا   ةمل  ءلط م ا  ةم فاهم لشتر ءآلليمت شءل،يم،مت ءلالزةا  لهاةمن  تءلا  ءللفلايشا 
للةحم،اا   شءللا متي  شلح ااز  ،اشءا لل لياامت فش ةحاتشت  ءلةااشءرت فش غيارهشا  ةاام فاهام ل،االلزش ش اشت ةفااميير شآليامت

ءلة لة  ءلةتاا  لا ءلةلمر   تا ءلحشءر حش  ءللفلايش ءل،م،ااا شتاا ءللارء   تاا لقاتيش للاك ءلخاتةمت هاش ةام 
ا ءلةااار ءلاااذ  لشهاااحه ءلش ملااا  45يصاااس تاااا ءلاهميااا  تاااا خاااتةمت لفلااايش ف،م،اااا فتهااا ا شف ثااار  تءلااا  لل ةيااا 

 ءلةري ي  لللاةي  ءلتشلي  تا ءل تش  ءآللا:

 م: ردي  ءلش مل  ءلةري ي  لللاةي  ءلتشلي  للفالق   ين ءلحش ة  شءللفليش ءل،م،ا1تش  ) 

 ممارسات الحوكمة الرشيدة

 

 

 

 

 أهداف التعليم األساسي

 لشتير  اي  ةام،   لللفليش قشءاين ش،يم،مت لهةن لشري  تفم  ش مت  للةشءرت

 خلا  ي   لفلش لفلةت  لا ءلطملس  ة،مال  ءل رءةج ءلح شةي   اما  لا ةفميير ءلتءا
                                                           

44 Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M., Governance Matters, World Bank, Development 

Research Group, 2009. 

45 USAID, Approaching Education from a Good Governance Prespective: USAID Resource 
Guide for Joint DG/Education Programs, Office of Democracy and Governance, August 2003, 
pp. 7-10. 
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  رءةج لتريس شلفليش ةشء ة  للطلس  ،يم،مت ح شةي  لدت  إلا قشأ  ة  لامت،ي 

،يم،ااااامت ح شةيااااا  ل اااااشؤ ءلخااااامذ قااااارءرءت ءللفلااااايش 
 ءل،م،ا للة لةفمت ءلةحلي 

  رءةج للقشي  ءلقترءت ءلةحلي  إلتءر  ءلةتر،  

ت   ا  ة،الشيمت قشءاين لنفر   ءلشء  مت شءلة،دشليم
 ءلحش ة 

 ااااااااارءةج للقشيااااااااا  ءلقاااااااااترءت ءلةحليااااااااا  للحش ةااااااااا   
 شءلتيةقرءطي 

لاااشتير ،نااا   للحاااشءر ةااا  ءلة،ااامهةين ةااان ءلة لةااا  
 ءلةتاا

آلياااامت لللا،اااايا ةاااا  ءلة لةاااا  ءلةااااتاا شءلقطاااامع  
 ءلخم 

لاا  ةااامهج ل،اال يس لالحليم اامت ءللفليةياا  لةخل  ،يم،مت شقشءاين شآليمت ح شةي  لهةمن ءلفتءل 
 ءلطل   )إامثا تقرءااإإإ إل م

 

 اإلطار الوطني العام لتقييم حوكمة التعليم األساسي 2-2

ةدلرءت إن ءلهت  ءلر ي،ا ةن لقييش ةر ز ءلفقت ء  لةم ا لحش ة  ءللفليش تا ةصر هش شه  ف،س ل
ا ،،مت ءلةصري شط يف  ءلةد  اشءلخل ي  ء قلصمتي  شء  لةم ي  شءل،يم،ي  اشطاي  لال ش ءلشءق  ءلةصر 

)شها ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا  مللحتيتم تا ةرحل   شهري  ةن ةرءح  ءللفليش   ءلرليت   ةش رصت شقيمس ءلحش 
خلا حشءر إي م ا ةللرك حش  ا  ةم ية اام ةن شءلشقش   لا ءلثغرءت فش ءلفيشس ءللا للشس للك ءلةرحل 

ي مت حلش  لهم ة،لا،   ة م ه  للك ءلثغرءت شءلفيشس تين تا ذلك  لا الم ج شةخر مت هذء ءللقييش ا شء 
ي مت ءلحلش إ   شةفلةتين  لا ةاهج ءللرء   تا لحلي  ءلةل الت شء 

ش ةم ، ا ءلقش ا ت ن ةر ز ءلفقت ء  لةم ا قت ل اا إطمر ء  مة م شلمةال لقيمس شلقييش ءلحش ة  تا ة م  
ة  ءلةصر  )شهش: ءلح شة ا ءلفمةلشن تا ءللفليش ءل،م،اإ شي ة  ءإلطمر  ين ةخلل  ءل م لين تا ءلة ل

قطمع ءللفليش ءلح شةاا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم ما حيث يحمش  قيمس ةتأ قترلهش  لا ءلحش ة  
ا ا ة متح  ءل ،مت،يمت  ءلقماشنا ءلل متي ا ل،ف  ة شامت ها: ءلة،مال ا ءلةلمر  ءلرليت ا شذلك ةن خال  

شتيةم يلا لفري  للك ءلة شامت يليهم لقييش ،يم،ملهش ش،لش يملهشإ ل فملي  شذلك لءلفتءل ا ءل  ما ا ء ء ،ل م  ا
 لفري  ءل م لين ءلر ي،يين تا ءإلطمر ءلفمش للقييش حش ة  ءللفليشإ
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 ة شامت ءإلطمر:

 المساءلة

ماشاي م ينقصت  هم قيمس ءلةةمر،مت شءلخطشءت ءللا يلش ءلخمذهم لة،مال  ف  ةن ءل م لين شةحم، له ةملي م شق
تءري م شتاي مإ  شء 

 المشاركة المجتمعية

إ تءت ءلخطط  ينقصت  هم قيمس ةتأ ءاخرءط شءللرءك    تم   ةن ءل م لين تا  ةليمت: لحتيت ء حليم متا
ا  ءلةشءزامتا شءل رءةجا  ا ءللقييش  مإلهمت  إلا تر   لاشءحا ءلةملي ا ءللا يذلخمذ قرءرءت ءلللغي  ءليشةي ا ءءصن
 همت ءلةخلل   ءل م لين  ةلمر ل إ،ةمحه لل 

 الشفافية

ينقصت  هم قيمس ةتأ ،هشل  ءلحصش   لا ةفلشةمتا شتر   ءلش ا  ملةفلشةمت شءلحقشاا شتر   ء ا لمه 
 تا ءلفالق   ين ءل همت ءلةخلل   ءل م لين شءلةشءطاينإ

 سيادة القانون

 ش،يم،مت ءل م لين شءلقشء ت ءلقماشاي إينقصت  هم قيمس لشء ت ءلقشءاينا شتر   ءللطم ا  ين ،لش يمت 

 مكافحة الفساد

ينقصت  هم قيمس تر   لشء ت اظمش ةل مة  شتفم  لة م ه  ءل ،مت لتأ    تم   ةن ءل م لين شقيمس تر   
 لط يا ةخلل  ءل م لين لهذء ءلاظمشإ

 اجستجابة

إإإ إل  لرغ مت شءحليم مت ينقصت  هم قيمس تر   ء،ل م   ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم ا 
ءلةشءطاين شءللغيرءت ءل،يم،ي  شء قلصمتي  شءلةد،،ي  ،شءا  من ذلك فتءا  لة،دشلي  ء لةم ي  ةن  ما هم فش 

 شء   م  ليهمإ
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 العدالة

ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم اإإإ إل  لختةملهش  لا قتش ءلة،مشء  لقتيش ينقصت  هم قيمس تر   
 حليم مت شة تف ل متد ءل ر إشط ق م لال

 الكفاءة

ينقصت  هم قيمس ءلختةمت ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لينا شقترلهش  لا ءلخمذ ءإل رءاءت ءلالزة  للشتيرهم  أق  
 ل ل   شتا فق  شقت ةة نإ

 الفعالية

 ينقصت  هم قيمس  شت  ءلختة  ءلاهم ي  ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لين شتر   رهم ءلةشءطاين  اهمإ

ةااتأ لط يااا ءل اام لين ءل،م،اايين تااا ءلة لةاا  لهااذه ءلة شااامت تيةاام يلفلااا  فةلياا  ءللفلاايش  لقياايش،ااش  ياالش ش 
ءل،م،ا  مللحتيتإ شتيةم يلا لفري  هد ا ءل م لين  لا ة،الشأ ءللفلايش ءل،م،اا شهاش: ءلح شةا  شءلفامةلشن 

  مللفليش ءل،م،ا شءلة لة  ءلةتااا شءلقطمع ءلخم إ

 الحكومة  .1

: تيشءن  مش ءلشزءر  ءللفليش ءل،م،اة م  تا ءلقيمتءت ءلفليم تا  ء ل ما  لا فن ل شن ةةثل لش 
 شءلةتيريمت ءللفليةي إ

 العاملون في مجال التعليم األساسي.  2

 ءلفمةلين  مإلتءرءت ءللفليةي  شءلةتءرس ءلح شةي إ تا ينةةثللش ء ل ما  لا فن ي شاشء 

 . المجتم  المدني3

ءلةاظةمت غير ءلح شةي ا شءلاقم متا شءلحمتءت ءلطل  ا شءإل الشا  ما  لا فن ي شن ةةث ال تالش ء ل 
 شءلة،م ت شءل ام سإ

 . القطاع الخاص4

لش ء ل ما  لا فن ي شن ةةث ال تا ءلةتءرس ءلخمص ا شةتءرس ءللغمتا شءلةلرش مت ءلخمص  ءللا 
 ءل،م،اإ للفمة  ةفهم ءلح شة  للا يذ ف ةم  خمص   مللفليش
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 المنهجية الُمستخدمة إلعداد اإلطار العام لتقييم حوكمة التعليم في مصر: 2-3

  ةرء فا  ءلخ ارءت ءل،ام ق  للاتش  شءلةد،،امت ءلتشليا  ءلةلخصصا   لاأن قيامس ءلحش ةا  شة متحا  ءل ،اامت
 ءلقطمعإتا 

 ا يف     قطمع هش فته  شف ةا لطءلشصش  ل هت  لقطمع ترء،  ش حث ءإلطمر ءلقماشاا شءلةد،،ا ل 
ءلفالقااامت ءللاظيةيااا ا ش شليمت ش،ااالطمت ةد،،ااامت  ااا  قطااامعا د ة،اااش ا  ااا  ةااااهشفهاااش ءلقاااشءاين ءلةلفلقااا   

 ءلخطشءت ءلة،لق لي إش فتءا ءلقطمعا ش ءل شءاس ءلةملي ا ش 
   ء اااتءهلاااش ف ثااار لاااةشلي  طااامر  ااامش  قلاااتءا   ةصااا شت  ةل مةلااا  للقيااايش حش ةااا  ءللفلااايش ءل،م،اااا إصااايمغ 

 ءل ام لين  ا قيامس قاتر   ل    مش تا ةصر )تشن ءللطارا لقطم امت  فياهامم لءلحش ة  س مقيل 46م،م ق  
نا فحزءس ي لة  ،يم،ا )ةلر شة اشقطمع خم  اشة لة  ةتاا اشةشظ ين اةن ح شة تا ءلة لة  

ا لةلامر  ا شءءلة،مال ،مل   ءلذ ر ) لا لط يا ة مت ا ءلحش ة   ش همت قهم ي  انمي،يم،ي ا  رلةماي
 مإة متح  ءل ،متا شءلفتءل ا ش ءلل متي ا ش ءل  ما ش  اءل فملي ا ش ءإل،ل م  ا ش ءلقماشن ش،يمت 

   قطامع ءللفلايش  ش اه  امشا ءلفةا  ءلخمصا    ةا  ة ةش ا ةص شت  لقييش حش ةا  ءللفلايش ءل،م،ااةامقل 
ةان   ملقطامعمةلين شءلةهلةين فءلشءللفليش ءل،م،ا  ش ه خم ا شءللا لهةات ف متيةيينا شةهايين ةن 

 ءلطرء  ءل م ل  ءل،م ا ءإللمر  لهمإ
 ءإلطمر ءلفمش للقييش حش ة  ءللفليش ءل،م،اإشلهةياهم تا  اءلفة   ة ةش  ءلل م   ة  ةالحظمت 

 

 جم  بيانات اإلطار العام لتقييم حوكمة التعليم األساسي 2-4

ية اام لصاي  ةصمترهم ءلر ي،ي   تيةم يلفلا  فةلي   ة   يمامت ءإلطمر ءلفمش للقييش حش ة  ءللفليش ءل،م،ا
 ها:  ةة اهةصمتر   إلا ثالث

 إ”household questionnaires“ ء ،ل يمامت ءلخمص   لرءا ءل ةهشر فش ةللقا ءلختة  إ1
 إ“and key informants interviews experts”لةقم الت ءللخصي  ة  ءلخ رءا شةقتةاا ءلختة ء إ2
 

                                                           
 كما سبق القول فإن هذا اإلطار  ام بصياغته د. ضالد زكريا أمي  مستشار مركز العقد االجتماعي. 46
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ة،مح   متي  تا ء ،ل يمامت شءلةقم الت ءللخصي  إل اتءا ءآلرءا فش ش تير  ملذ ر فاه ،يلش ءلفة   لا لرك 
ءللفلياا فش ءقلرءه  تء   لح  ءلةل التا ءلةر ءلذ  ،اش  ين،ام ت ءل محاث تاا ءلخارشج  ا فؤ ءإلقلرءحامتا 

 فش ءلحلش  ءل تيت  شءلة ل ر  فش ءلةل ا  ليهمإ

 

    لا هذه ءل يمامت  ن طريا:ءلحصش  شية ن “records Data” لةل مت شءل يمامت ءلةلمح ء إ3
 

 شزءر  ءللفليش تا ةصر )تيشءن  مش ءلشزءر ا شءإلتءرءتا شءلةتيريمتم 

  ءل همز ءلةر زأ لللف    ءلفمة  شءإلحصماCAPMAS 
  ةر ز ءلةفلشةمت شت ش ءلخمذ ءلقرءرIDSC 
  ةر ز ءلفقت ء  لةم اSCC 
  إحصماءت ةاظة  ءليشا، شUNESCO  
 لةينءل متيةي  ءلةهاي  للةف 
  لقرير ءللاةي  ءل لري  تا ةصرEHDR 
  لقمرير شترء،مت ءلةد،،مت ءلتشلي   مل اك ءلتشلا 
  لقمرير شترء،متUSAID 
   ة،اااشه لل ااا  ا قااامت ءلةشءزاااا  ءلفمةاااPublic expenditure tracking  

surveys(PETS)  
  رامةج ءلةش ءلةلحت  ءإلاةم ا - شء   لقييش ءلح ش  
  لقرير ءلازءه  ءلتشلي 
 اظة  ءلل متي  ءلتشلي ة 
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 . اإلطار العام لتقييم حوكمة التعليم األساسي في مصر3

 

 الحكومة )ممثلة في القيادات العليا في مجال  التعليم األساسي: ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية(  3-1

 

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة

إلمى أ  ممد  توجممد تليمات مسمماءلة     .1
 مفعَّلة لكل م :

األممور لسمير العمليمة     متابعة أوليماء  -

 التعليمية 

ر ابة أعراء مجالس األمنماء لسمير    -

 العملية التعليمية

إلممى أ  مممد  توجممد تليممات مفعَّلممة      .2
لمساءلة ديوان عام الموزارة( وذلم    

 م :
داضممممممممل القامممممممماع )تليممممممممات  -

للمسمماءلة الداضليممة عمم  الخامم  

 الداضلية(

ات ضمممممممارع القاممممممماع )تليممممممم  -

 للمساءلة الخارجية( 

إلممى أ  مممد  توجممد تليممات مفعَّلممة      .3
لمسمماءلة مممديريات التربيممة والتعلمميم  

 بشأن التعليم األساسي وذل  م :
داضممممممممل القامممممممماع )تليممممممممات  -

إلمممى أ  حمممد ُتشمممارا الممممديريات  .1
التعليميممة ديمموان المموزارة فممي صممنع    

  رارات التعليم األساسين
فممي رأيمم  إلممى أ  درجممة تسمممق    .2

الحكوممممة مممم  ضمممالل تليمممات فعالمممة     
 بمشاركة األطراف التالية في: تحديد
االحتياجممممممممات، إعممممممممداد الخامممممممم     
والبمممممممرام ، ُصمممممممنع الموازنمممممممات،   
النمممواحي الماليممممة، التنفيمممذ، التقيمممميم،   

 أضر  )اذكرها(
 القااع الخاص -

 المنظمات غير الحكومية -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 اتحادات الالبة -

 المجالس الشعبية - 

إلممي أ  درجممة توجممد شممفافية فيممما يتعلممق بقممرارات    .1
التعليم األساسمي بمديوان عمام الموزارة علمى النحمو       

 التالي:
 تفاصيل القرار -   

 معرفة الدوافع واألسباب وراء اتخاذ القرار  -

 معرفة جهة اتخاذ القرار  -

جممد شممفافية فيممما يتعلممق بقممرارات  إلممي أ  درجممة تو .2
التعليم األساسمي بالممديريات التعليميمة علمى النحمو      

 التالي:
 تفاصيل القرار -  

 معرفة الدوافع واألسباب وراء اتخاذ القرار  -

 معرفة جهة اتخاذ القرار  -

إلى أ  درجمة تقموم القيمادات العليما بشمرح وتفسمير        .3
تعليم البيانمممممات والخاممممم  والموازنمممممات المتعلقمممممة بمممممال 

 األساسي على المستويات التالية:
 تو  ديوان عام الوزارةمس -
 تو  المديريات التعليميةمس -

التعلميم معتمرف    . هل الحق فمي 1

به في القانون الموطنىن مما ممد     

 فعالية تليات تابيقهن

. هممل يتوافممق الحممق فممي التعلمميم 2

ممممع المعاهمممدات الدوليمممة لحقممموق   

اإلنسممان ذات الصمملة بممالحق فممى    

 التعليمن 

.هممل هنمماا  ممواني  تممن  علممى  3

عمممممدم التمييمممممز والمسممممماواة فمممممى  

الحصممممممممول علممممممممى الخممممممممدمات  

 الحكوميةن مما ممد  فعاليمة تليمات    

 تابيقهان

. هل تتفق  مواني  عمدم التمييمز    4

والمساواة في التعليم مع القمواني   

 الدولية لحقوق اإلنسانن

. إلمممى أ  حمممد  اممممت الحكوممممة 5

بوضممع ضممواب   انونيممة لرمممان  
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للمسمماءلة الداضليممة عمم  الخامم  

 الداضلية(

ضمممممممارع القاممممممماع )تليمممممممات   -

 للمساءلة الخارجية(

. هل كان هناا أ  اسمتجوابات فمي   4

بخصمممموص  امممماع  مجلممممس الشممممعب  

التعليم ضالل العام الماضين وما كمان  

موضمموعهان وكممم كممان عممددهان وممما     

هممي اإلجممراءات التممي اتخممذت نتيجممة     

 لذل ن

هممل يقمموم المسممؤولون عمم  التعلمميم    .5
األساسمممي بتقمممديم إ مممرارات الذممممة   

 المالية بشكل دور ن
هل يسمق للمواطني  وممثليهم مم    .6

جمعيات المجتممع الممدني بماإلطالع    
 رات الذمة الماليةنعلى ا را

هل هناا جهات مسمتقلة للمراجعمة    .7
 الماليةن

إلممى أ  مممد  يسممتخدم المواطنممون   .8
حقهممم فممي مقاضمماة القيممادات العليمما     
للتعلميم األساسمي فمي حالمة انتهماكهم      
لحقو هم المدنية فمي الحصمول علمى    

 ضدمات  التعليم األساسين
إلممى أ  مممد  يممتم فممرض عقوبممات   .9

في حالة   انونية على القيادات العليا

 أحزاب وجماعات المعارضة - 

ة مممما همممي أكثمممر تليمممات مشممممارك     .3
 الجهات التالية شيوعان

 القااع الخاص -

 المجتمع المدني  -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 اتحادات الالبة -

 المجالس الشعبية - 

مممما ممممد  فعاليمممة ا ليمممات التاليمممة  .4
التمممممي تتخمممممذها الحكوممممممة لتسممممممق     
بمشماركة المجتمممع الممدني والجهممات   

 األضر  في العملية التعليمية:
محلممممى لتمويممممل  إنشمممماء صممممندوق  -

 التعليم بالجهود الذاتية 

إعمممداد ورش عممممل حمممول معمممايير   -

 المشمممممممممممممممممممماركة المجتمعيممممممممممممممممممممة 

عقممد مممؤتمرات تشممجع الجمعيممات     -

األهليممة علممى االشممتراا فممي العمليممة   

 التعليمية 

إنشاء لجان تعليم تشارا في إدارة  -

إلى أ  درجة تتيق الجهات التالية البيانات المتعلقمة   .4
 بالتعليم األساسي:

 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -
ما هي سبل الوصول إلى بيانات التعلميم األساسمين    .5

 أضر  )اذكرها(-ابوعةم-منشورة -اإلنترنت
إلى أ  درجمة تقموم الجهمات المعنيمة التاليمة بإتاحمة        .6

 البيانات والمعلومات الخاصة بها
 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -
إلى أ  درجة تقوم الجهات المعنية بإتاحة البيانمات   .7

 والمعلومات الخاصة بتقييم أداء التعليم األساسين
 ديوان عام الوزارة -
 ات التعليميةالمديري -
إلممى أ  مممد  توجممد اسممتجابة ممم  جانممب الجهممات       .8

التالية لالبات الحصول على معلومات متعلقمة بمالتعليم   
 األساسي وغير متاحة للجمهور:

 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -
همل تبمرر الجهمات التاليمة رفرمها اسمتيفاء طلبمات          .9

 الحصول على معلومات متعلقة بالتعليم األساسي:
 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -

هممل يممتم نشممر بيانمممات موازنممة التعلمميم األساسمممي       .10
 بشكل دور ن

همممل يتممماح للعممماملي  التممماليي  بمممالتعليم األساسمممي      .11
 التوصيف الوظيفي الخاص بمهامهم ومسؤولياتهم: 

 العاملون بديوان عام الوزارة -         

جودة التعلميم األساسمين مما ممد      

 فعالية تابيق هذه الرواب ن

. ممممما مممممد  فعاليممممة الرممممواب   6

 القانونية التمي وضمعتها الحكوممة   

 لتحكم دور كل م :

القامممماع الخمممماص فممممي مجممممال    -

 التعليم األساسي 

المجتمممممع المممممدني فممممي مجممممال   -

 التعليم األساسي

. فمممي رأيممم  مممما ممممد  كفايمممة   7

وفعاليممة اإلطممار القممانوني الممذ     

وضممممممعته الحكومممممممة لرمممممممان  

االلتممممممزام بالسياسممممممات العامممممممة 

للتعليم األساسمي مم  جانمب كمل     

 م :

 المدارس الخاصة  -

المممممممدني العامممممممل   المجتمممممممع -

 بالتعليم األساسي 

هل هنماا إلمزام  مانوني لكبمار     -8

المسمممؤولي  المعينمممي  فمممى  اممماع 

التعلممميم بممماإلعالن عممم  األصمممول  
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ضمممرق القمممواني  المنظممممة لخمممدمات    
 التعليم األساسين

. هل هناا دراسات لتتبع النفقات 10

فى مجال التعليم األساسين وهل تمتم  

بشممكل دور ن وممم  الممذ  يجريهممان    

 وهل تنشر نتائجهان

. إلمممى أ  ممممد  تقممموم منظممممات   11

المجتمممممممع المممممممدني بممممممدور ر ممممممابي 

وإصممدار تقممارير موازيممة لتلمم  التممي   

ا الحكومممة كاشممفة عمم  أيممة    تصممدره

 فروق أو ثغراتن

. إلمممى أ  ممممد  تخرمممع عمليمممة    12

 صنع الموازنة للر ابة ن

 

 الموارد المدارس واإلشراف وحشد

عممممممل اسمممممتاالعات رأ  بشمممممأن   -

 في التعليم األساسي رايا محددة 

 إنشاء لجان تقصي ع  المشكالت -

 عمل لجان استماع -

 إنشاء لجان شعبية محلية  -

 اللجنة التنسيقية للجمعيات األهلية -

 اإلدارة العامة للجمعيات األهلية -

 أضممممممممممممممممممممممر  )اذكرهمممممممممممممممممممممما(  -

 

فممي رأيمم  إلممى أ  مممد  تصممدر     .5
القرارات الحكومية الخاصة بمالتعليم  

 األساسي بالمشاركةن
إلى أ  حد ُيشمارا إتحماد الالبمة     .6

في تحديد احتياجات التعليم األساسي 
 وتوصيل صوت الالبة للحكومةن

ما درجة فعالية مشاركة الجهمات   .7
أو القااعات األضمر  التمي ُتمؤثر أو    
تتممممممأثر بممممممالتعليم بشممممممكل أو بمممممم ضر 
)كالصممممممحة، اإلعممممممالم، الصممممممناعة  
والتجارة... إلم(( فمي وضمع الخام      

ةن وإلمممممى أ  والسياسمممممات التعليميممممم 

 العاملون باإلدارات التعليمية -         

في حالة اإلجابة بنعم، ما هو الشكل المذ  تمتم بمه     .12
 إتاحة التوصيف الوظيفي لهم:

 أضر  )اذكرها( -مابوعة  -منشورة -اإلنترنت 

همممممل يمممممتم إتاحمممممة التوصممممميف الممممموظيفي الخممممماص  .1
 بمسؤوليات المديريات المختلفة بالقااعن

في حالة اإلجابمة بمنعم، مما همو الشمكل المذ  تمتم بمه          .2
 -لممممادارات: اإلنترنممممت إتاحممممة التوصمممميف المممموظيفي  

 أضر  )ماهي( -مابوعة  -منشورة
هل توجمد تليمات فعالمة لتوعيمة الممواطني  بمأدوار        .13

ديمموان عممام المموزارة والمممديريات التعليميممة فيممما يتعلممق 
 بالتعليم األساسين

هممممل يقمممموم المسممممؤولون عمممم  التعلمممميم األساسممممي   .14
بمماإلعالن عمم  القممرارات اإلداريممة الجديممدة للمممواطني     

 ود يقن بشكل دور 
هممممل مؤشممممرات متابعممممة وتقيمممميم األداء منشممممورة    .15

 ومتاحة للجميعن
هممل هنمماا شممفافية فممى نشممر المعلومممات الخاصممة     .16

بالمنا صات والعااءات  والمشتريات فى  ااع التعليم 
)الشروط واألحكام، عملية التقييم والقرارات النهائية(ن 

 هل هذه المعلومات متاحة بسهولة للمواطني ن

التممممممي يمتلكونهمممممما  بممممممل وبعممممممد  

مغادرتهم للسلاةن ما مد  فعالية 

ذلمم  اإللممزامن وهممل هنمماا جهممات 

 مكلفة بالمرا بة على ذل ن

. إلممى أ  مممد  يلتممزم بممالقواني  9

لممموائق المنظممممة لسمممير العممممل  وال

)المتعلممق بممالتعليم األساسممي( كممل  

 م :

 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -
. إلى أ  مد  يلتزم بالقواني  10

واللمموائق المنظمممة لجممودة التعلمميم   

 األساسي كل م :

 ديوان عام الوزارة -
 المديريات التعليمية -
. هل يوجد  انون ين  علمى  11

ات بالقااعن حرية تداول المعلوم

في حالة اإلجابمة بمنعم،  مما ممد      

 فعاليتهن

. هممممل يوجممممد  ممممانون يجممممرم   12

ترممارب المصممالق بالقامماعن فممي 

حالمممة اإلجابمممة بمممنعم،  مممما ممممد     
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درجة يتم التنسميق بمي  تلم  الجهمات     
 أو القااعاتن

 

 فعاليتهن

. هممممل يوجممممد  ممممانون يجممممرم   13

الفساد وأشكاله المختلفة بالقااعن 

في حالة اإلجابمة بمنعم،  مما ممد      

 فعاليتهن

  . إلممى أ  مممد  توجممد  ممواني 14

 تؤكد الحق في مساءلة الحكومةن
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 تابع مؤشرات تقييم الحوكمة الرشيدة للحكومة:

 

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة االستجابة

. مممما ممممد  فعاليمممة ا ليمممات   1

التي تتبعها الحكومة في حالمة  

ظهممور مشممكالت طارئممة فممي    

 مجال التعليم األساسين

. إلمممى أ  ممممد  تمممر  أنممم   2

التمممممأثير علمممممى    مممممادر علمممممى 

 ممرارات وسياسممات الحكومممة   

 التعليميةن

. إلمممممممى أ  ممممممممد  تقممممممموم   3

الحكومممممة بتابيممممق البمممممرام    

التعليميمممة التاليمممة ضاصمممة فمممي  

األممماك  المحرومممة أو النائيممة 

 )بشكل كاف أو غير كاف(:

 تجربة مدارس المجتمع -

 مدارس الفصل الواحد -

 للفتيمات  الممدارس الصمديقة   -

 عمدارس ألطفال الشوار –

نسممممبة اإللمممممام . ممممما هممممي 1

 اإلناث بي  والكتابة القراءةب

 مقارنًة بالذكورن

ممممما هممممو حجممممم اإلنفمممماق . 2

الحكمممممممومي علمممممممى تعلممممممميم  

الاممممممالب المعمممممما ي  ممممممم    

إجمالي اإلنفاق علمى التعلميم   

 ناألساسي

حجم اإلنفاق على . ما هو 3

الفتيمممات ممم  إجممممالي  تعلمميم  

اإلنفممممممماق علمممممممى التعلمممممممميم   

 ناألساسي

. ممممما هممممو حجممممم اإلنفمممماق 4

الحكمممممومي علمممممى ممممممدارس 

 التربية الفكريةن

. ممما هممو نصمميب الاالممب   5

المعمممممممماق ممممممممم  االنفمممممممماق  

الحكمممممممومي علمممممممى تعلممممممميم  

 هل توجد إستراتيجية ضاصة بالتعليم. .1
ما ممد  فعاليمة اإلسمتراتيجية الخاصمة      .2

 بالتعليم ن
الجهات التي ُأسند إليها صياغة ما هي  .3

تلمممم  اإلسممممتراتيجيةن هممممل ُتمثممممل العقممممل    
الجمعممي فممي مصممر ممم  منظمممات مجتمممع 
مممممدني، جماعممممات معارضممممة، معلمممممي ،  

 مثقفي ، إل(ن
إلمممى أ  حمممد تتسمممم ضريامممة البيانمممات   .4

المتوفرة ع  التعليم األساسي بم:: الفعاليمة   
 المصدا يةن -الشمولية لكل البيانات  –
المرحلمة   فمي  التسمرب  ما هي معمدالت  .5

 االبتدائيةن
 المرحلمة  فمي  ما هي معدالت التسرب .6

 اإلعداديةن
ما هو نصيب الفرد مم  نفقمات التعلميم     .7

بالجنيممه مقارنممة بالحممد األدنممى المخصمم  
لتعلممميم الاالمممب فمممي المممدول ذات المممدضول  

 المشابهةن 
 بمل   التعلميم  علمى  ما هي نسمبة اإلنفماق   .8

 االجمالى المحلي النات  الجامعي م 
همممل توجمممد موازنمممة منفصممملة للتعلممميم    .9

 األساسىن
ممما هممو حجممم الموازنممة المخصصممة   .10

. هل يتم اسمتخدام التقنيمات الحديثمة    1

أو تكنولوجيمممممممممممممممما المعلومممممممممممممممممات 

العمليمممة  واالتصممماالت كجمممزء مممم  

 التعليميةن

. إلمممممى أ  ممممممد  ُيواكمممممب تغييمممممر  2

ة ر المنممماه  التعليميمممة للالبممم  وتاممموي

 العلمين التقدم

. إلممممى أ  مممممد  تسمممماعد المنمممماه   3

 اكتشماف  علمى  الامالب  التعليميمة 

 العلميمة  و التعليميمة  لميمولهم  أفرمل 

 المستقبلن في والمهنية

 . ما مد  كفاية  كل م  :4

 التأهيل واإلعداد التربو  للمعلمي   -

الدورات التدريبيمة التمي يمتم عملهما      -

 للمعلمي 

تعليميمممة . همممل تترمممم  المنممماه  ال  5

التممممي تممممم تدريسممممها للمعلمممممي  القمممميم 

المالممموب ممممنهم تدريسمممها مثمممل  ممميم   

هل يوجد تعريف  .1
محدد للفساد في 

 القااعن
إلى أ  حد تتسم  .2

القواني  واإلجراءات 
التي تابقها الحكومة 
لمحاربة الفساد في 
التعليم األساسي 

 بالفعاليةن
إلى أ  حد هناا  .3

تقارير لتقييم األداء 
توضق مد  التقدم 
في تنفيذ ضاة عمل 
استراتيجيات مكافحة 

 الفسادن
مد  ُتسهم  إلى أ  .4

تليات التعيي  
والفصل للعاملي  في 

مجال التعليم 
األساسي في الحد 

 م  الفسادن
إلى أ  مد  ُتسهم  .5

تليات التر ي 
للعاملي  في مجال 
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 مبادرة تعليم الفتيات -

. ممما نسممبة اسممتجابة ديمموان    4

عام الوزارة للشكاو  المقدمة 

 إليه بشأن التعليم األساسين

. ممما مممد  سممرعة اسممتجابة   5

ديوان عمام الموزارة للشمكاو     

المقدمممممة إليممممه بشممممأن التعلمممميم 

 األساسي ن

. ممممممممما نسممممممممبة اسممممممممتجابة   6

المديريات التعليميمة للشمكاو    

التعلممميم المقدممممة إليهممما بشمممأن   

 األساسين

. ممما مممد  سممرعة اسممتجابة   7

المديريات التعليميمة للشمكاو    

المقدممممة إليهممما بشمممأن التعلممميم   

 األساسي ن

. إلمممممممى أ  ممممممممد  تممممممموفر  8

 الممممممموزارة تليمممممممات لسممممممممماع   

شكاو  المواطني  والرد على 

تسممماؤالتهم المتعلقمممة بمممالتعليم   

األساسمممممين )ضمممممم  سمممممماض ،  

 المعا ي ن

نصمميب الاالممب  . ممما هممو  6

مممم  اإلنفممماق علمممى التعلممميم    

األساسمممي أو  بمممل الجمممامعي 

بالجنيممممممه المصممممممر  فممممممي   

لمحافظممممممممممات واأل مممممممممماليم ا

والمنمماطق المهمشممة مقارنممة  

بمتوس  اإلنفماق علمى تعلميم    

 في مصرن الفرد

. مممممما همممممو حجمممممم انفممممماق 7

األسممممممممرة علممممممممى التعلمممممممميم 

األساسي كنسبة م  إجممالي  

دضمممل األسمممرة فمممي الريمممف    

واأل اليم والمناطق المهمشة 

 مقارنة بالحررن 

ممممما هممممي نسممممبة تغايممممة . 8

ضممممدمات التعلمممميم األساسممممي 

الريفيمممة ومنممماطق   للمنممماطق

البدو والعشوائيات والحرر 

)توزيممع المممدارس جغرافًيمما   

  بالمقارنة مع عدد السكان(ن

. هممممل يممممتم التمييممممز بممممي   9

للتعلمميم األساسممي أو  بممل الجممامعي كنسممبة 
 م :
 إجمالي موازنة التعليم -

 موازنة الدولة -

 ميزانيات القااعات األضر  بالدولة  -

موازنة التعليم األساسي في المدول ذات   -

  الدضول المشابهة

دات الخارجيمة  ما هي نسمبة المسماع   .11
المخصصة للتعلميم األساسمي مم  إجممالي     

 حجم المساعدات األجنبيةن
. إلمممممممى أ  ممممممممد  يمممممممتم اسمممممممتخدام   11

المسمماعدات األجنبيممة المخصصممة للتعلمميم   

بشممممكل كممممفء ودون هممممدر  األساسممممي

 .للمواردن

. ما هو عمدد الممدارس/ الفصمول فمي     12

مصممر مقارنممة بمثيالتهمما ممم  الممدول ذات   

 الدضول المشابهةن 

. إلممى أ  مممد  تعممد كافيممة إتاحممة كممل   13

 م :

 المعلمي  -

المشمممممممماركة، المواطنممممممممة، حقمممممممموق  

اإلنسممممان، الوطنيممممة، أهميممممة العمممممل   

التاممموعي،  بمممول ا ضمممر، المسممماواة   

 وعدم التفر ة، ... ال(ن

المنمممماه  إلممممى أ  مممممد  ُتواكممممب . 6

التعليميممة احتياجممات التالميممذ العلميممة  

 ممممدراتهم العلميممممة  والعمليممممة وتنمممممي  

 والعمليةن

. ممما هممي الجهممات التممي أًُسممند لهمما      7

إعممداد المنمماه  التعليميممةن هممل ُتمثممل    

العقل الجمعي في مصر م  منظمات 

مجتمممع مممدني، جماعممات معارضممة،    

 معلمي ، مثقفي ، إل(ن

. إلى أ  مد  يتم إجراء اضتبارات 8

 دورية للمدرسي ن

. إلى أ  ممد  يمتم إثابمة أو معا بمة     9

 علمي  وفقًا لالضتباراتنالم

.  طبقًا لدراسات تقييم األثر، إلى 10

 ممممممد  ُتعمممممد المسممممماعدات األجنبيمممممة  

فعالمممة  المخصصمممة للتعلممميم األساسمممي

 ومؤثرة في التعليم األساسين

التعليم األساسي في 
 الحد م  الفسادن

هل تر  أن حجم  .6
 رايا الفساد المعل  
عنها تعكس وا ع 
الفساد في مجال 
 التعليم األساسين

  ُتاور إلى أ  مد .7
الحكومة تليات للحد 
م  فرص الرشوة 

 والفسادن
ما مد  كفاية  واعد  .8

إجراء المنا صات 
والمزايدات الالزمة 

 للحد م  الفسادن 
ما مد  صرامة  .9

 واعد إجراء 
المنا صات 

والمزايدات الالزمة 
 للحد م  الفسادن
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صممممممممممممممممناديق شممممممممممممممممكاو   

 وا تراحات،... إل((

رأيممم  إلمممى أ  ممممد   . فمممي 9

تؤضممممذ العوامممممل التاليممممة فممممي  

االعتبار عند  يمام ديموان عمام    

وزارة التربيمممممممممة والتعلمممممممممميم   

بوضمممممع سياسمممممات وضاممممم     

التعلممميم األساسمممي )ممممع ذكمممر   

اإلجممممممراءات التممممممي اتخممممممذها 

 الديوان في هذا الشأن(:

ضممممممممممغوط واحتياجممممممممممات   -

 المواطني 

ضممممممممممغوط واحتياجممممممممممات   -

 منظمات المجتمع المدني 

ياجات  القااع ضغوط واحت -

 الخاص

المشممممكالت التممممي ُيواجههمممما  -

 التعليم األساسي بوجه عام

 احتياجات المناطق الريفية-

احتياجمممممممممممات المنممممممممممماطق   -

النساء والرجال فمي التعيمي    

والتر مممممي واإلعمممممالن عممممم  

الوظمممائف فمممي ديممموان عمممام  

 الوزارة ن

. همممل يمممتم التمييمممز بمممي   10

النساء والرجال فمي التعيمي    

عممممم   والتر مممممي واإلعمممممالن

الوظممممائف فممممي المممممديريات  

 التعليميةن

. هممممل يممممتم األضممممذ فممممي  11

اإلعتبار نسبة ذو  اإلعا مة  

 عند التعيي ن

. إلمممممى أ  حمممممد يعتممممممد  12 .1
التعيممي  والتر ممي فممي ديمموان 
عممام المموزارة علممى معممايير    

 الجدارةن
. إلمممممى أ  حمممممد يعتممممممد  13 .2

التعيمممممممي  والتر مممممممي فمممممممي   
الممممديريات التعليميمممة علمممى   

 معايير الجدارةن
لممممممى أ  مممممممد  يممممممتم . إ14 .3

توزيع المهمام والمسمؤوليات   
بشمممممممكل عمممممممادل بالنسمممممممبة   

 للعاملي  بكل م :

 المستلزمات المدرسية -

 األنشاة –الفصول  -

 المقيدون نسبة األطفال غيرما هي . 14

 إجممالي  مم   مدارس التعليم األساسي في

 عدد األطفال في س  الدراسةن

. إلى أ  مد  يتسم إنفاق الجهات التالية 15

 كفاءة:على ضدمات التعليم األساسي بال

 ديوان عام الوزارة -

 المديريات التعليمية -

. ممممما هممممي نسممممبة المعلمممممي  إلممممى غيممممر 16

 المعلمي  في سنوات التعليم األساسين

ما مد  كفاءة الوزارة في توزيع القوة . 17

توزيمع المعلممي  فمي     البشرية لديها )ضاصمةً 

 ن المدارس(

علمممى تعب مممة  الممموزارةمممما ممممد   مممدرة   .18

م اإلنفمماق علممى عمليممة   ممموارد إضممافية لممدع  

 التعليم األساسين

 مممرارات ولممموائق   . إلمممى أ  حمممد تتسمممم  19

الحكومممممممممة بشممممممممأن التعلمممممممميم األساسممممممممي   

. ما هو حجم إنفماق األسمرة علمى    11

التعلمممممميم )ممممممما عممممممدا المصممممممروفات   

الدراسمممممممية أو تكممممممماليف االلتحممممممماق   

 بممممالتعليم( لكممممل طفممممل فممممي مرحلممممة    

جنيهمما،  50دراسمميةن مممثاًل أكثممر ممم   

 جنيهان 50أ ل م  

. ما هي نسبة إنفاق األسمرة علمى   12

التعلمممممميم )ممممممما عممممممدا المصممممممروفات   

الدراسمممممممية أو تكممممممماليف االلتحممممممماق   

بمممممالتعليم( مقارنمممممة بإجممممممالي دضمممممل  

 األسرةن

لكل  . ما هو متوس  عدد التالميذ13

 معلمن

 الفصولن . ما هو متوس  كثافة14

الملتحقمي    صمافى  . مما همي نسمبة   15

اإلعداديمممة بعمممد إنهمممائهم   بالمرحلمممة

 االبتدائيةن المرحلة

 . إلمى أ  ممد  تمر  أن اإلنفماق    16

 واسمتراتيجيات تاموير   أبحماث  علمى 

 التعليم األساسي كافيةن

إلممممى أ  مممممد  توجممممد معممممايير   . 17
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 العشوائية

 احتياجات المحليات -

 أضر  )اذكرها( -

. فممي رأيمم  إلممى أ  مممد   10

تؤضممممذ العوامممممل التاليممممة فممممي  

االعتبار عند اتخاذ المديريات 

تعلقمممممة التعليميممممة لقممممرارات م  

بمممالتعليم األساسمممي )ممممع ذكمممر 

اإلجمممممراءات التمممممي اتخمممممذتها  

 المديريات في هذا الشأن(:

ضممممممممممغوط واحتياجممممممممممات   -

 المواطني 

ضممممممممممغوط واحتياجممممممممممات   -

 منظمات المجتمع المدني 

ضغوط واحتياجات  القااع  -

 الخاص

المشمممكالت التمممي ُيواجههممما    -

 التعليم األساسي بوجه عام

 احتياجات المناطق الريفية-

 ديوان عام الوزارة  – .4
 المديريات التعليمية – .5
. إلمممى أ  ممممد  تتممموفر   15 .6

فمممممرص المممممتعلم واكتسممممماب  
الخبمممرات والتنميمممة المهنيمممة  
بشمممممممكل عمممممممادل بالنسمممممممبة   

 للعاملي  بكل م :
 ديوان عام الوزارة  – .7
 ميةالمديريات التعلي – .8

. إلمممممى أ  ممممممد  ُتعمممممد   16

مرتبممات العمماملي  بممالوزارة   

عادلمممممممة عنمممممممد مقارنتهممممممما   

 بمرتبات العاملي  في:

 التدريس -

القااعمممممات األضمممممر     -

 بالدولة 

وزارة التعلمممميم بالممممدول   -

  ذات الدضول المشابهة

 بالالمركزيةن 

تحصممميل وتوزيمممع  لمممى أ  حمممد يتسمممم . إ20

المممممممممموارد بشمممممممممأن التعلممممممممميم األساسمممممممممي 

 بالالمركزيةن 

. هممل توجمممد ضاممم  حاليمممة للتوسمممع فمممي  21

سممين األساالالمركزيممة فيممما يتعلممق بممالتعليم  

وفي حالة وجود هذه الخا ، إلمى أ  ممد    

 تم إحراز تقدم في تنفيذهان 

. إلممى أ  مممد  تتسممم  ممرارات المموزارة    22

 المتعلقة بالتعليم األساسي ب::

 التعقيد -

 المركزية -

. إلى أ  حد يتم التنسيق بي  المستويات 23

المختلفة لوزارة التربيمة والتعلميم عنمد رسمم     

 القراراتن الخا  والسياسات وإصدار

. ممما مممد  فعاليممة دور المجلممس األعلممى   24

للتعليم في التخاي  لعملية التعلميم األساسمي   

 والتنسيق لهان

موضمممموعية متبعممممة لمتابعممممة فعاليممممة  

وجممودة الخممدمات الحكوميممة المقدمممة   

 -اسمين )يوجمد  في مجمال التعلميم األس  

فعالمة   -غيمر كافيمة   -كافيمة  –ال يوجد 

 غير فعالة(. –

. مممما ممممد  موضممموعية وفعاليمممة    18

الجهمممات المنممموط بهممما متابعمممة فعاليمممة 

وجممودة الخممدمات الحكوميممة المقدمممة   

 في مجال التعليم األساسين 

. إلمممى أ  ممممد  تقممموم الحكوممممة    19

بمممإجراء اسمممتاالعات دوريمممة لقيممماس 

مات مممد  رضمما المممواطني  عمم  ضممد  

 التعليم األساسين

. فمممي رأيممم  إلمممى أ  ممممد  أنمممت  20

راض عمم  ضممدمات التعلمميم األساسممي  

 التي ُتقدمها الحكومةن

. إلمممى أ  ممممد  يمممتم التأكمممد مممم     21

ماابقممممممممة المشممممممممروعات المنفممممممممذة   

للمواصمممفات/ شمممروط التعا مممد أثنممماء    

 التنفيذ وبعد التسليمن

. ممممما درجممممة فعاليممممة الرممممواب      22
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احتياجمممممممممممات المنممممممممممماطق   -

 العشوائية

 احتياجات المحليات -

 أضر  )اذكرها( -

بنيمممممة والقواعممممد الخاصمممممة بهي مممممة األ 

 التعليميةن
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 :ملي  باإلدارات التعليمية والمدارس()ممثلون في العا العاملون في مجال التعليم األساسي  3-2

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة

إلممممى أ  مممممد  توجممممد تليممممات   .1
مفعَّلممممممممممة لمسمممممممممماءلة اإلدارات  
التعليمية بشمأن التعلميم األساسمي    
 وذل  على المستويي  التاليي :

مممممم  داضمممممل القاممممماع )تليمممممات  -

 للمساءلة الداضلية(

ممممم  ضممممارع القامممماع )تليممممات     -

 اءلة الخارجية(للمس

إلممممى أ  مممممد  توجممممد تليممممات   .2
مفعَّلممممممممة لمسمممممممماءلة العمممممممماملي   
بالمدارس بشأن التعليم األساسي 
 وذل  على المستويي  التاليي :

مممممم  داضمممممل القاممممماع )تليمممممات  -

 للمساءلة الداضلية(

ممممم  ضممممارع القامممماع )تليممممات     -

 للمساءلة الخارجية(

هممل يممتم مسمماءلة العمماملي  فممي    .3
س وفقمًا  التعليم األساسي بالممدار 

 لتوصيفهم الوظيفين
هممل يممتم مسمماءلة العمماملي  فممي    .4

التعلممممميم األساسمممممي بممممماإلدارات  
التعليميمممممممة وفقمممممممًا لتوصممممممميفهم  

 الوظيفين

إلمممى أ  حمممد يشمممارا   .1
فمممممي تحديمممممد احتياجمممممات   
 التعليم األساسي كل م :

العممممممماملي  بممممممماإلدارات   -

 التعليمية

المعلممممممممي  بالممممممممدارس  -

 الحكومية 

اإلداريممممممي  بالمممممممدارس  -

 الحكومية 

إلمممى أ  حمممد يشمممارا   .2
ضمع ضام  وبممرام    فمي و 

 التعليم األساسي كل م :
العممممممماملي  بممممممماإلدارات   -

 التعليمية

المعلممممممممي  بالممممممممدارس  -

 الحكومية 

اإلداريممممممي  بالمممممممدارس  -

 الحكومية 

إلمممى أ  حمممد يشمممارا   .3
فممممممي وضممممممع موازنممممممات  
التعلمميم  بممل الجممامعي كممل   

إلممي أ  درجممة توجممد شممفافية فممي ضامموات صممنع  ممرارات      .1

 التعليم األساسي على المستويي  التاليي : )عالية، متوساة..(

 مستو  اإلدارات التعليمية -
 مستو  المدارس -
. إلممى أ  حممد يسمممتجيب لالبممات الحصمممول علممى معلوممممات     2

 متعلقة بالتعليم األساسي كل م :

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية  -

 اإلداريي  بالمدارس الحكومية  -

 . إلى أ  حد تتسم بالشفافية ضاوات تعيي  كل م :3

 ليميةالعاملي  باإلدارات التع -

 المعلمي  بمرحلة التعليم األساسي في المدارس الحكومية -

 اإلداريون بالمدارس الحكومية  -

. هممل يتمماح للعمماملي  التممماليي  بممالتعليم األساسممي التوصممميف      4

 الوظيفي الخاص بمهامهم ومسؤولياتهم:

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية  -

. إلممممى أ  مممممد  يلتممممزم بممممالقواني    1

واللممممموائق المنظممممممة لسمممممير العممممممل    

 )المتعلق بالتعليم األساسي( كل م :

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 اإلداريي  بالمدارس الحكومية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية -

. إلممممى أ  مممممد  يلتممممزم بممممالقواني    2

واللمممموائق المنظمممممة لجممممودة التعلممممميم    

 األساسي كل م :

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 اإلداريي  بالمدارس الحكومية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية -

 

. مممما همممي نسمممبة العممماملي  بمممالتعليم   3

األساسمممممي المممممذي  تممممممت معممممما بتهم     

لمخممممالفتهم القممممواني  واللمممموائق ممممم     

إجمممممممالي عممممممدد العمممممماملي  بممممممالتعليم 
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. إلممى أ  حممد ُيعممد تقيمميم الالبممة 5

مؤثرا ويؤضذ فمي اإلعتبمار لكمل    

 م :

 المعلمي  وطرق تدريسهم -

 األبنية المدرسية -

 األنشاة المدرسية -

 اإلدارة المدرسية -

. إلى أ  مد  يتم عممل تفتمي    6

فني دور  الضتبار ممد  التمزام   

العمماملي  التمماليي  بمبممادل العمممل 

 داضل  ااع التعليم: 

العممممممممممماملون فمممممممممممي اإلدارات   -

 التعليمية

 المعلمون بالمدارس الحكومية  -

 اإلداريون بالمدارس الحكومية -

. إلى أ  مد  يتم عممل تفتمي    7

إدار  دور  الضتبممممممار مممممممد   

م العمماملي  التمماليي  بمبممادل التممزا

 العمل داضل  ااع التعليم:

 م :
العممممممماملي  بممممممماإلدارات   -

 التعليمية

المعلممممممممي  بالممممممممدارس  -

 الحكومية 

يممممممي  بالمممممممدارس اإلدار -

 الحكومية 

. إلمممممى أ  حمممممد تسممممممق 4

الممممدارس الحكوميمممة مممم    

ضمممممممالل تليمممممممات فعالمممممممة   

 بمشاركة الالبة في:

تقيمميم المعلمممي  وطممرق    -

 تدريسهم

 تقييم األبنية المدرسية -

 تقييم األنشاة المدرسية -

 تقييم اإلدارة المدرسية -

 تقييم المناه  التعليمية -

. إلممممممممممممممى أ  حممممممممممممممد  5

طممممراف ُتفرزمشمممماركة األ

التاليممة عمم   يمممة مرممافة    

 مدارس الحكومية اإلداريي  بال -

فممي حالممة اإلجابممة بممنعم، ممما هممو الشممكل الممذ  تممتم بممه إتاحممة . 5

 التوصيف الوظيفي لهم:

 أضر  )اذكرها( -مابوعة  -منشورة -اإلنترنت 

. هممل يممتم إتاحممة التوصمميف المموظيفي الخمماص بمسممؤوليات       6

 اإلدارات المختلفة بالقااعن

ه إتاحممة . فممي حالممة اإلجابممة بممنعم، ممما هممو الشممكل الممذ  تممتم بمم7

 -مابوعة  -منشورة -التوصيف الوظيفي لادارات: اإلنترنت 

 أضر  )ماهي(

 . هل هناا إتاحة علنية للجمهور بشأن:8

 إيرادات المدارس الحكومية العاملة في التعليم األساسي -

أوجممه إنفمماق المنظمممات غيممر الحكوميممة المتخصصممة فممي       -

 مجال  التعليم األساسي

معلممممم المممموعي الكممممافي بحقو ممممه    . إلممممى أ  مممممد  يمتلمممم  ال  9

 المنصوص عليها في القواني  الوطنية والدوليةن

. إلممممى أ  مممممد  يمتلمممم  التلميممممذ المممموعي الكممممافي بحقو ممممه 10

 المنصوص عليها في القواني  الوطنية والدوليةن

 األساسين

. إلممى أ  مممد  ُيعممد دور اإلدارات    4

 القانونية فعااًل ومابقًا للقانونن
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العممممممممممماملون فمممممممممممي اإلدارات   -

 التعليمية

 المعلمون بالمدارس الحكومية -

 اإلداريون بالمدارس الحكومية -

. إلى أ  مد  يتم عممل تفتمي    8

مالي دور  الضتبار مد  إلتزام 

العمماملي  التمماليي  بمبممادل العمممل 

 داضل  ااع التعليم:

املون فمممممممممممي اإلدارات العممممممممممم -

 التعليمية

 المعلمون بالمدارس الحكومية -

 اإلداريون بالمدارس الحكومية -

 حقيقية:

العممممماملون بممممماإلدارات   -

 التعليمية

المعلممممممون بالممممممدارس  -

 الحكومية 

اإلداريممممون بالمممممدارس  -

 الحكومية 
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 تعليم األساسي:تابع مؤشرات تقييم الحوكمة الرشيدة للعاملين في ال
 

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة االستجابة

إلممى أ  مممد  يسممتجيب الموظفممون فممي     -1

اإلدارات التعليميممممة فيممممما يتعلممممق بخممممدمات  

 التعليم األساسي إلى:

 ضغوط واحتياجات المواطني  -

ضمممغوط واحتياجمممات منظممممات المجتممممع   -

 المدني 

 ضغوط واحتياجات  القااع الخاص -

 المشكالت التي ُيواجهها المواطنون  -

 احتياجات المناطق الريفية -

 احتياجات المناطق العشوائية -

 احتياجات المحليات -

 أضر  )اذكرها( -

. إلممى أ  مممد  يسممتجيب المعلمممون فيممما     2

 يتعلق بخدمات التعليم األساسي إلى:

 ضغوط واحتياجات المواطني  -

 ونالمشكالت التي ُيواجهها المواطن  -

. هممممل يممممتم التمييممممز بممممي  النسمممماء   1

والرجمممممال فمممممي التعيمممممي  والتر مممممي   

واإلعممممممالن عمممممم  الوظممممممائف فممممممي   

 المدارسن

. هممممل يممممتم التمييممممز بممممي  النسمممماء   2

والتر مممممي والرجمممممال فمممممي التعيمممممي   

واإلعممممممالن عمممممم  الوظممممممائف فممممممي   

 اإلدارات التعليميةن

. هل يتم األضمذ فمي اإلعتبمار نسمبة     3

 ذو  اإلعا ة عند التعيي ن

. إلمممى أ  حمممد يعتممممد التعيمممي  فمممي  4

اإلدارات التعليميمممممة علمممممى معمممممايير   

 الجدارةن

. إلمممممى أ  حمممممد يعتممممممد التعيممممممي     5

والتر ممي فممي المممدارس علممى معممايير  

 الجدارةن

لممممى أ  حممممد يقمممموم  . فممممي رأيمممم  إ 6

العممماملون بمممالتعليم األساسمممي بتقمممديم   

 الخدمة بشكل عادل لكل م :

. إلمممى أ  ممممد  تتسمممم 1

إجمممممممممممممراءات اإلدارات 

 التعليمية بالتعقيدن

. إلممى أ  حممد يحصممل  2

المواطنممممممممممون علممممممممممى  

الخممممممممدمات اإلداريمممممممممة  

م الخاصممممممممممة بممممممممممالتعلي 

األساسممممي ضممممالل فتممممرة 

 زمنية مناسبة ن

. فمممي رأيمممم  إلممممى أ   3

ممممد  هنممماا إهمممدار فمممي 

اإلنفممممماق علمممممى عمليمممممة 

التعلمميم األساسممي داضممل   

 كل م :

المدارس )فيمما يتعلمق    -

باإلنفمممممممممممممماق علممممممممممممممى 

 –المستلزمات الدراسية 

 –الخمممممدمات اإلداريمممممة  

 إل((

اإلدارات التعليميممممممممممة  -

علممممون بالممممدارس  . إلمممى أ  حمممد يتبمممع الم  1

 الحكومية طرق تدريس غير تقليديةن

. إلمممى أ  حمممد يقممموم المعلممممون بالممممدارس   2

الحكوميمممة بتغييمممر الشمممكل التقليمممد  لحجمممرة     

 الدراسةن

. إلممى أ  حممد يممتم إجممراء أنشمماة إضممافية       3

)صميفية وغيمر صميفية( بالممدارس الحكوميممة     

 م  شأنها تنمية مهارات الالبةن

ام التقنيممممات . إلممممى أ  مممممد  يممممتم اسممممتخد 4 

الحديثة أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 في المدارس الحكومية ن

بالممدارس الحكوميمة   . هل يلتحق المعلمون 5

 نبالشكل الكافيبدورات تدريبية 

. ما مد  فعالية وتأثير تلم  المدورات علمى    6

 نبالمدارس الحكوميةالالبة 

. إلى أ  مد  ُيشجع المعلممون بالممدارس   7 

ية على التعليم اإليجابي والنشم  المذ    الحكوم

 يعتمد على المتعلم نفسهن

. هممل هنمماا مواثيممق 1

شمممممممرف للمدرسمممممممي   

 بالتعليم األساسين

. إلى أ  مد  توجد 2

وسائل أو تليات ر ابة 

لمممممى أداء العممممماملي   ع

بمممماإلدارات التعليميممممة  

 تحد م  الفسادن

. إلى أ  مد  توجد 3

ر ابممممة علممممى وسممممائل 

أداء المعلمي  تحد م  

 الفسادن

. إلممممممممى أ  مممممممممد  4

ُيابمممممممممق العممممممممماملون 

بمممماإلدارات التعليميممممة  

تليات التعيي  والفصل 

علممممى العمممماملي  فممممي   

مجال التعليم األساسي 

 بشكل يحد م  الفسادن

 . إلممممممممى أ  مممممممممد 5
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 احتياجات المناطق الريفية -

 احتياجات المناطق العشوائية -

 احتياجات المحليات -

 أضر  )اذكرها( -

.  إلممممى أ  ممممممد  يسممممتجيب اإلداريمممممون   3

بالمممممدارس فيممممما يتعلممممق بخممممدمات التعلمممميم  

 األساسي إلى:

 ضغوط واحتياجات المواطني  -

 المشكالت التي ُيواجهها المواطنون  -

 الريفية احتياجات المناطق -

 احتياجات المناطق العشوائية -

 احتياجات المحليات -

 أضر  )اذكرها( -

. إلممى أ  مممد  تمموفر اإلدارات التعليميممة    4

شمممكاو  الممممواطني  والمممرد  تليمممات لسمممماع 

على تساؤالتهم المتعلقمة بمالتعليم األساسمين    

)ضممممممممم  سممممممممماض ، صمممممممممناديق شمممممممممكاو  

 وا تراحات،... إل((

 الاالب والاالبات -

 الريف والحرر -

 المحليات -

 المناطق المهمشة -

 القادري  وغير القادري  -

الامممالب المعممما ي  وغيمممرهم ممممم      -

 الالبة

. إلممى أ  مممد  يممتم توزيممع المهممام   7

والمسممؤوليات بشممكل عممادل بالنسممبة    

 لكل م :

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية  -

 اإلداريي  بالمدارس الحكومية  -

. إلى أ  مد  تتوافر فرص المتعلم  8

واكتسمماب الخبممرات والتنميممة المهنيممة 

 بشكل عادل بالنسبة لكل م :

 العاملي  باإلدارات التعليمية -

 المعلمي  بالمدارس الحكومية  -

)فيممما يتعلممق بممالتخاي     

ت الخمممممممدما -والتنظممممممميم

 إل(( –اإلدارية 

. مممممممما ممممممممد   مممممممدرة 4

علممممى تعب ممممة  المممممدارس

ممممموارد إضممممافية لممممدعم  

اإلنفممممماق علمممممى عمليمممممة 

 التعليم األساسين

 . ما هي أكثر الوسائل5

التممي تسممتخدمها  شمميوعا 

المممممدارس عنممممد تعب ممممة   

ممممموارد إضممممافية لممممدعم  

اإلنفممممماق علمممممى عمليمممممة 

  التعليم األساسين

. مممممممما همممممممو معمممممممدل  6

تحصمممممممميل المممممممممدارس  

 راسيةنللرسوم الد

. ما هو عدد الساعات 7

التمممممممممممي تخصصمممممممممممها  

كمممل المدرسمممة لتمممدريس  

بالنسممممممبة لعممممممدد   مممممممادة

الساعات المخص  لها 

. إلى أ  مد  يستخدم المعلمون بالممدارس  8

 الحكومية أعمال السنة كوسيلة لتهديد الالبةن

. همممل يقمممدم العممماملون بممماإلدارات التعليميمممة 9

 الخدمة على درجة عالية م  الجودةن

. همممل يقمممدم المعلممممون بمممالتعليم األساسمممي  10

الخدمة على درجة عالية مدارس الحكومية بال

 م  الجودةن

. إلممى أ  مممد  يقمموم العمماملون بمماإلدارات 11

 التعليمية بتابيق معايير الجودةن

بالممدارس  . إلى أ  ممد  يقموم المعلممون    12

 بتابيق معايير الجودةنالحكومية 

. إلمى أ  مممد  أنممت راض عمم  الخممدمات  13

 نكومية بالمدارس الح التي ُيقدمها المعلمون

. إلمى أ  مممد  أنممت راض عمم  الخممدمات  14

 التي ُيقدمها العاملون باإلدارات التعليميةن

. ممممما هممممي نسممممبة الممممموظفي  بمممماإلدارات  15

التعليمية الذي  تم تقديم شكاو  بشأنهم متعلقة 

بخممدمات التعلمميم األساسممي ممم  إجمممالي عممدد    

 الموظفي  العاملي  بالتعليم األساسين

لممي  بمالتعليم األساسمي    . ما هي نسبة المع16

ُيابمممممممممق العممممممممماملون 

بمممماإلدارات التعليميممممة  

تليممممات التر ممممي علممممى 

العمممماملي  فممممي مجممممال 

التعليم األساسي بشكل 

 يحد م  الفسادن

. إلممممممممى أ  مممممممممد  6

ُيابممممممممق المممممممممديرون 

بالمممممممممدارس تليممممممممات 

التعيي  والفصل علمى  

العمممماملي  فممممي مجممممال 

التعليم األساسي بشكل 

 يحد م  الفسادن

. إلممممممممى أ  مممممممممد  7

ُيابممممممممق المممممممممديرون 

ارس تليممممممممات بالمممممممممد

التر ممممممممممممي علممممممممممممى   

المدرسممي  فممي مجممال   

التعليم األساسي بشكل 

 يحد م  الفسادن

. هل تمر  أن حجمم   8

 رممايا الفسمماد المعلمم   

عنهممممما فمممممي ممممممدارس 
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ت التعليميمممة . مممما نسمممبة اسمممتجابة اإلدارا  5

للشمممممكاو  المقدممممممة إليهممممما بشمممممأن التعلممممميم 

 األساسين

. مممممما ممممممد  سمممممرعة اسمممممتجابة اإلدارات 6

التعليميممممة للشممممكاو  المقدمممممة إليهمممما بشممممأن 

 التعليم األساسي ن

. إلمممى أ  ممممد  تممموفر الممممدارس تليمممات     7

شمممكاو  الممممواطني  والمممرد علمممى    لسمممماع 

تساؤالتهم المتعلقة بالتعليم األساسمين )ضم    

صمممناديق شمممكاو  وا تراحمممات،... سممماض ، 

 إل((

. مممما نسمممبة اسمممتجابة المعلممممي  للشمممكاو   8

المقدمممة إلمميهم ممم  إجمممالي عممدد الشممكاو      

 بشأن التعليم األساسين

. ممممما مممممد  سممممرعة اسممممتجابة المعلمممممي    9

 للشكاو  بشأن التعليم األساسي ن

. ما نسبة اسمتجابة اإلداريمي  بالممدارس    10

الي عممدد للشممكاو  المقدمممة إلمميهم ممم  إجممم    

 الشكاو  المقدمة بشأن التعليم األساسي ن

. مممما ممممد  سمممرعة اسمممتجابة اإلداريمممي   11

 بالمدارس للشكاو  بشأن التعليم األساسين

 داريي  بالمدارس الحكومية اإل -

. إلمممممى أ  ممممممد  ُتعمممممد مرتبمممممات    9

المعلمي  بالتعليم األساسي عادلة عند 

 مقارنتها بمرتبات العاملي  في:

 التعليم بشكل عام -

 القااعات األضر  بالدولة   -

التعليم األساسمي فمي المدول ذات     -

  الدضول المشابهة

. إلممممى أ  مممممد  ُتعممممد مرتبممممات    10

رات التعليميممة عادلممة  العمماملي  بمماإلدا 

 عند مقارنتها بمرتبات العاملي  في:

 التدريس -

 القااعات األضر  بالدولة   -

وزارة التعلمممممممميم بالمممممممممدول ذات   -

  الدضول المشابهة

 

 أسبوعيا م  الوزارةن

.  مممممممما همممممممو عممممممممدد   8

السممممممممممممماعات التمممممممممممممي 

تخصصممممممها المدرسممممممة  

 المواد الدراسيةلتدريس 

بالنسمممبة لعمممدد السممماعات 

المخص  لها أسمبوعيا  

 م  الوزارةن

 

 

 

الممذي  تممم تقممديم شممكاو   بالمممدارس الحكوميممة

بشممأنهم ممم  إجمممالي عممدد المعلمممي  بممالتعليم      

 األساسي ن

.  إلمى أ  مممد  ُيكممرس المعلممم بالمممدارس  17

 الحكومية نفسه لوظيفة واحدةن

. إلممممى أ  مممممد  ُتعممممد البي ممممة المحياممممة     18

مواتيمة للتعلميم ن ولمم  مد     بالمدارس الحكوميمة  

عممممدم تمممموفر    -تعممممد كذل )باعممممد المسممممافة  ال 

 –عممدم تمموفر األممم  واألمممان   -المواصممالت 

عمالممة  -أشممكال البلاجممة  –معاكسممة الفتيممات 

األطفال وحتى عمالمة المعلممي  فمي الزراعمة     

 مثاًل ... إل((ن

التعلمممممممميم األساسممممممممي  

تعكس وا ع الفساد في 

 تل  المدارس ن

. هل تمر  أن حجمم   9

 رممايا الفسمماد المعلمم   

عنهممممما فمممممي اإلدارات  

التعليميمة تعكمس وا مع    

فمممممممي تلممممممم  الفسممممممماد 

 اإلدارات ن
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 المجتمع المدني )المنظمات غير الحكومية، والنقابات، واتحادات الطلبة، واإلعالم، والمساجد والكنائس(:  3-3

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة

 إلى أ  حد: .1
تمتل  المنظمات غيمر الحكوميمة القمدرات     -

الالزمممة لمرا بممة ومتابعممة سياسممات التعلمميم    

 سياألسا

تمتلمم  المنظمممات غيممر الحكوميممة المموعي    -

الكمافي بمشممكالت التعلمميم األساسممي، وبممدائل  

 التعامل معها 

يمتلمم  اإلعممالم القممدرات الالزمممة لمرا بممة   -

 ومتابعة سياسات التعليم األساسي 

يمتلممم  إتحممماد الالبمممة القمممدرات الالزممممة      -

لمرا بمممة ومتابعمممة عمليمممة التعلممميم األساسمممي  

 ة باألض ()على مستو  المدرس

تمتلمم  نقابممة المعلمممي  القممدرات الالزمممة       -

 لمرا بة ومتابعة سياسات التعليم األساسي

 إلى أ  مد  توجد تليات فعالة تتيق: .2
* مسممماءلة المنظممممات غيمممر الحكوميمممة مممم   

 جانب:

 المواطني  -
 الحكومة -
 

. في رأي  إلى أ  درجة ُتشمارا األطمراف   1

التالية في كل مم : تحديمد االحتياجمات، إعمداد     

الخامم  والبممرام ، صممنع الموازنممات، اتخمماذ     

 ممرارات التشممغيل اليوميممة، النممواحي الماليممة،     

 التنفيذ، التقييم:

 المنظمات غير الحكومية  -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 ةاتحادات الالب -

 نقابة المعلمي  -

. ما همي أكثمر تليمات مشماركة الجهمات التاليمة       2

 شيوعّا:

 المنظمات غير الحكومية  -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 اتحادات الالبة -

إتاحة تقارير دورية هل يتم  .1
الجهات التاليمة فيمما    ع  أنشاة

يتعلممق بمجممال التعلمميم األساسممي  
 مع تحديد طريقة اإلتاحة :

المنظممممممممممات غيمممممممممر  -
الحكوميمممة )اإلنترنمممت 

مابوعممة  -منشممورة -
 أضر  )اذكرها((-

 -اإلعممالم )اإلنترنمممت   -
-مابوعممة  -منشممورة

 أضر  )اذكرها((
 

هل يتم اإلتاحة بشكل علنمي   .2
 :للجمهور كل م 

إيمممممرادات المنظممممممات غيمممممر   -

الحكوميمممممة المتخصصمممممة فمممممي  

 مجال  التعليم األساسي

أوجممه إنفمماق المنظمممات غيممر    -

الحكوميمممممة المتخصصمممممة فمممممي  

 مجال  التعليم األساسي

.إلمممى أ  ممممد  تحتمممرم المنظممممات  1

غيممر الحكوميممة )التممي تقممدم ضممدمات   

في مجال التعليم األساسمي( القمواني    

جمال  والرواب  المنظمة للعمل في م

 التعليم األساسين

.إلممممى أ  مممممد  تحتممممرم منظمممممات 2

المجتمع الممدني القمواني  والرمواب     

الخاصممة بممالجودة فممي مجممال التعلمميم   

 األساسي ن

إلمممممى أ  ممممممد  تحتمممممرم منظممممممات   

المجتمممع المممدني العاملممة فممي مجممال    

التعلمميم األساسممي األحكممام القرممائية    

 الصادرة في هذا الشأنن

مممات . إلممى أ  مممد  تحتممرم المنظ  3

غيمممر الحكوميمممة القمممواني  والقواعمممد   

 واإلجراءات المنظمة لعملهان 
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إلمممممى أ  ممممممد  توجمممممد تليمممممات فعالمممممة   .3
 للمراجعة المالية لكل م 

 المنظمات غير الحكومية -
 إلعالما -

 نقابة المعلمي  -

. ما هو عدد المشروعات التي شاركت فيها 3

 مع الحكومةن المنظمات غير الحكومية

د الالبممة بتوصمميل  . إلممى أ  حممد يقمموم إتحمما   4

صوت الالبة للمدرسي  ومشاركتهم في اتخاذ 

 القرارات ن

هممل لممد  الجهممات التاليممة القممدرات الالزمممة     . 5

للمشمممماركة فممممي السياسممممات المتعلقممممة بممممالتعليم     

 األساسي:

 المنظمات غير الحكومية  -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 اتحادات الالبة -

 نقابة المعلمي  -

ق الجهممممممات التاليممممممة للمجتمممممممع . هممممممل تسممممممم6

)المممممممواطني  والمنظمممممممات غيممممممر الحكوميممممممة   

األضر ( م  ضالل تليات فعالمة مشماركتهم فيمما    

 يلي:

اإلعممالم )تحديممد االحتياجممات، إعممداد الخامم      -
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والبممرام ، ُصممنع الموازنممات،  اتخمماذ  مممرارات     

 التشغيل اليومية، النواحي المالية، التقييم(

حديد االحتياجات، المنظمات غير الحكومية )ت -

إعداد الخا  والبرام ، اتخاذ  رارات التشمغيل  

 اليومية، النواحي المالية، التقييم(

. إلممى أ  حممد ُتفرزمشمماركة الجهممات التاليممة     6

 ع   يمة مرافة حقيقية:

 المنظمات غير الحكومية  -

 مجالس األمناء -

 أولياء األمور  -

 اتحادات الالبة -

 نقابة المعلمي  -
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 تابع مؤشرات تقييم الحوكمة الرشيدة للمجتمع المدني:

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة االستجابة

. إلممى أ  مممد  تشممعر أن المنظمممات غيممر    1

الحكوميممة/اإلعالم/ المسمماجد والكنممائس تهممتم    

م ) يتم صياغة همذا السمؤال    باالستجابة لكل

 على هي ة جدول(:

 احتياجات المواطني  -

 احتياجات األرياف واأل اليم -

 احتياجات العشوائيات -

 احتياجات أطفال الشوارع -

 احتياجات الفتيات  -

 مشكالت واحتياجات التعليم األساسي -

متالبمممممات المجتممممممع ا نيمممممة والمشمممممكالت  -

 الاارئة

 أضر  )اذكرها( -

ممما هممي أكثممر ا ليممات التممي تعتمممد عليهمما    . 2

 الجهات التاليمة لالسمتجابة الحتياجمات الالبمة    

 :في مرحلة التعليم األساسي

 المنظمات غير الحكومية -      

. إلى أ  حد يمدافع  1

المجتمع الممدني عم    

حق الف ات التالية في 

الحصممممممممول علممممممممى  

ضدمات تعليم أساسي 

 عادلة:

 الفتيات -

 الالج ي  -

المسمممممممممممممممممممممممملمي   -

 والمسيحيي 

 الريف  -

 المحليات -

 المناطق المهمشة -

الفقمممممممراء وغيمممممممر   -

 القادري 

 الاالب المعا ي  -

. ما هي أكثر 2

ا ليات التي يعتمد 

إلمممى أ  ممممد  تقمممدم    .1
منظممممممممات المجتممممممممع  

العاملمممممة فمممممي الممممممدني 
مجال التعلميم األساسمي   

فممي أ ممل و ممت ضممدماتها 
 ممك ن

إلممى أ  مممد  تحقممق    .2
المنظمممممممممممات غيممممممممممر  
الحكوميممممممممة أ صممممممممى  
اسمممتفادة مممم  الممممموارد   

 التالية المتاحة لديها:
 الموارد المالية -

 الموارد غير المالية  -

إلممى أ  مممد  ُيحقممق    .3
تفادة اإلعالم أ صى اسم 

ممممم  الممممموارد التاليممممة    
 المتاحة لديه:

 الموارد المالية -

 الموارد غير المالية  -

إلممى أ  مممد  تحقممق    .4
المسمممممماجد والكنممممممائس  
أ صممممى اسممممتفادة ممممم    
الموارد التاليمة المتاحمة   

. إلى أ  مد  ُتسهم الجهات التاليمة  1

بمدور فعممال فممي تقممديم ضممدمات التعلمميم  

 األساسي للاالب:

 المنظمات غير الحكومية -      

 اإلعالم -      

 المساجد والكنائس -      

. إلى أ  مد  تتسم ضمدمات التعلميم   2

األساسي التمي ُتقمدمها الجهمات التاليمة     

 بتابيقها لمعايير الجودة:

 المنظمات غير الحكومية -      

 اإلعالم -      

 المساجد والكنائس -      

يممما يتعلممق بممالتعليم األساسممي،إلى . ف2

أ  مممد  تتسممم أدور  الجهممات التاليممة  

 بالجودة:

المممدور التوعمممو  للمنظممممات غيمممر    -

 الحكومية

دد منظمات المجتمع . كم ع1

المدني العاملة في مكافحة 

الفساد في مجال  التعليم 

األساسي م  إجمالي عدد 

 العاملي  في ذل  المجالن

. هل هناا مبادرات 2

مجتمعية لمكافحة الفساد في 

 القااعن

. هل تم إجراء دراسات أو 3

استقصاءات حول  رايا 

الفساد في القااع م  منظمات 

ل اإلثني المجتمع المدني ضال

 عشر شهرًا الماضيةن

. هممل تممر  أن حجممم  رممايا    4

الفسمممممماد المعلمممممم  عنهمممممما فممممممي 

المنظممممممات غيمممممر الحكوميمممممة   

العاملة بالتعليم األساسي تعكس 

 وا ع الفساد في تل  المنظماتن
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 اإلعالم -      

 المساجد والكنائس -      

. ممما هممي نسممبة المنظمممات غيممر الحكوميممة    3

العاملة في مجال التعليم األساسي م  إجمالي 

 المنظماتن عدد

. هممممل تمتلمممم  الجهممممات التاليممممة القممممدرات     4 .1
فمممي  لالسمممتجابة الحتياجمممات الالبمممةالالزممممة 

 مرحلة التعليم األساسي:
 المنظمات غير الحكومية -     

 اإلعالم -      

 المساجد والكنائس -      

. إلممى أ  مممد  تقمموم الجهممات التاليممة بممدور  5 .2
في توصميل صموت المجتممع ) أو أعرمائها(     

 لمسؤولي :إلى ا
 نقابة المعلمي  -إتحاد الالبة       -

 المنظمات غير الحكومية  -     

 المساجد والكنائس -اإلعالم       -      

عليها المجتمع 

المدني للدفاع ع  

حقوق تل  الف ات 

والمساواة بينها وبي  

 غيرها 

 ف اتن 

. إلممممى أ  حممممد  1. 3

تقممممممممممدم منظمممممممممممات 

المجتممممممممع الممممممممدني  

ضممممممممدمات التعلمممممممميم   

ي بشمممممممكل  األساسممممممم

 عادل لكل م :

 الفتيات -

 الالج ي  -

المسمممممممممممممممممممممممملمي   -

 والمسيحيي 

 الريف  -

 المحليات -

 المناطق المهمشة -

الفقمممممممراء وغيمممممممر   -

 لديها:
 الموارد المالية -

 الموارد غير المالية -

. إلممى أ  مممد  تحقممق  5

نقابمممة المعلممممي  أ صمممى  

د اسممممتفادة ممممم  الممممموار  

 التالية المتاحة لديها:

 الموارد المالية -

 الموارد غير المالية  -

. إلممى أ  مممد  يحقممق  6

اتحمممماد الالبممممة أ صممممى    

اسممممتفادة ممممم  الممممموارد   

 التالية المتاحة لديها:

 الموارد المالية -

 الموارد غير المالية  -

 

 

المممممدور النشممممم  للمنظممممممات غيمممممر    -

الحكوميممة فممي تمموفير أنشمماة إضممافية  

وصمممميفية وبممممرام  لتنميممممة مهممممارات  

 الالبة وتنمية  دراتهم

المممممدور النشممممم  للمنظممممممات غيمممممر    -

 ي تنمية  درات المعلمي الحكومية ف

الممممدور الر ممممابي للمنظمممممات غيممممر    -

 الحكومية

 الدور التوعو  لاعالم -

 الدور الر ابي لاعالم  -

 الدور التوعو  للمساجد والكنائس  -

 دور إتحاد الالبة -

 دور نقابة المعلمي  -

. ضممممممالل اإلثنممممممي عشممممممر شممممممهرًا   3

الماضية، كم مرة لجأت/ أو لجأ ابنم   

التاليممة لحممل مشممكلة  أل  ممم  الجهممات

 متعلقة بالتعليم األساسي:

 المنظمات غير الحكومية -      

 اإلعالم -      
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 القادري 

 الاالب المعا ي  -

 

. همممل يمممتم التمييمممز 4

بي  النسماء والرجمال   

فممي التعيممي  والتر ممي 

فممي المنظمممات غيممر   

الحكومية العاملة فمي  

مجمممممممممممال التعلممممممممممميم 

 ناألساسي

 

 المساجد والكنائس -      

 إتحاد الالبة -      

. فيما يتعلق بالتعليم األساسمي، إلمى   4

أ  مممممممد  أنممممممت راض  عمممممم  أدوار  

 الجهات التالية:

المممدور التوعمممو  للمنظممممات غيمممر    -

 الحكومية

ور الر ممممابي للمنظمممممات غيممممر  الممممد -

 الحكومية

الممممدور الخممممدمي للمنظمممممات غيممممر    -

 الحكومية

 الدور التوعو  لاعالم -

 الدور الر ابي لاعالم  -

 الدور الخدمي لاعالم -

 الدور التوعو  للمساجد والكنائس  -

 الدور الخدمي للمساجد والكنائس  -

 دور إتحاد الالبة -

 دور نقابة المعلمي  -
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أعمال خاصة بالتعليم  )ممثالً في المدارس الخاصة واللغات والمشروعات الخاصة التي تتعامل معها الحكومة لتنفيذالقطاع الخاص  .4

 األساسي(:

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة

. إلممى أ  مممد  توجممد تليممات فعالممة لفحمم  و      1

 مراجعة أنشاة كل م :

 * المدارس الخاصة واللغات م  جانب:

 وزارة التربية والتعليم -

 المديريات واإلدارات التعليمية -

 اإلعالم -أولياء األمور        -

 المنظمات غير الحكومية -

* المشمممروعات التممممي يقمممدمها القامممماع الخمممماص   

 بالتعاون مع القااع الحكومي م  جانب:

 وزارة التربية والتعليم -

 المديريات واإلدارات التعليمية -

 اإلعالم -أولياء األمور         -

 المنظمات غير الحكومية -

. إلى أ  مد  توجمد تليمات فعالمة لمسماءلة كمل      2

 م :

. فممي رأيمم  إلممى أ  مممد  ُتعممد مشمماركة   1

الممممدارس الخاصمممة واللغمممات فعالمممة فيمممما    

 ي في كل م :يتعلق بالتعليم األساس

 تحديد االحتياجات -

 إعداد الخا  والبرام  الحكومية - 

 ُصنع الموازنات - 

 إعداد القواني  والتشريعات -

 تنفيذ المشروعات التعليمية -

  متابعة وصيانة المشروعات -

 تقديم الخدمات التعليمية -

  ة والعينيةالتبرعات المالي -

 التقييم -

 غيره )اذكره( -

إلممى أ  مممد  ُتعممد مشمماركة  . فممي رأيمم  2

المشمممروعات الخاصمممة فعالمممة فيمممما يتعلمممق 

 إتاحمة تقمارير دوريمة عم  أنشماة      هل يتم .1
 كل م :

المدارس الخاصة العاملة في مجمال التعلميم    -

 األساسي

المدارس اللغات العاملة فمي مجمال  التعلميم     -

 األساسي

المشمممروعات الخاصمممة العاملمممة فمممي مجمممال   -

 التعليم األساسي

همممل يمممتم نشمممر إيمممرادات الجهمممات التاليمممة    .3
 بشكل علني للجمهور:

العاملة في مجمال التعلميم    المدارس الخاصة -

 األساسي

المدارس اللغات العاملة فمي مجمال  التعلميم     -

 األساسي

المشمممروعات الخاصمممة العاملمممة فمممي مجمممال   -

 التعليم األساسي

هل يمتم نشمر أوجمه إنفماق الجهمات التاليمة        .4
 بشكل علني للجمهور:

المدارس الخاصة العاملة في مجمال التعلميم    -

إلممممممى أ  مممممممد  تحتممممممرم  . 1

اني  الجهممممممات التاليممممممة القممممممو  

والرواب  المنظمة للعمل فمي  

 مجال التعليم األساسي:

 المدارس الخاصة  -

 المدارس اللغات  -

. إلممممممى أ  مممممممد  تحتممممممرم  2

الجهممممممات التاليممممممة القممممممواني    

والرممواب  الخاصممة بممالجودة   

 في مجال التعليم األساسي:

 المدارس الخاصة  -

 المدارس اللغات -

. هل تحترم الجهمات التاليمة   3

ائية والقممرارات األحكممام القرمم

 اإلدارية:

المدارس الخاصمة العاملمة    -

 في مجال  التعليم األساسي
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 المدارس الخاصة واللغات م  جانب: *

 وزارة التربية والتعليم -

 المديريات واإلدارات التعليمية -

 اإلعالم -أولياء األمور       -

 المنظمات غير الحكومية -

* المشمممروعات التممممي يقمممدمها القامممماع الخمممماص   

 بالتعاون مع القااع الحكومي م  جانب:

 وزارة التربية والتعليم -

 اإلدارات التعليميةالمديريات و -

 اإلعالم -أولياء األمور    -

 المنظمات غير الحكومية -       

. همممل ترمممم القمممواني  الحاليمممة ممممواد واضمممحة   3

لمساءلة المدارس الخاصة واللغات بشمأن التعلميم   

األساسممممي أمممممام السمممملاات المعنيممممة ومنظمممممات   

 المجتمع 

هل يتم مساءلة العاملي  فمي التعلميم األساسمي     .4

ارس الخاصمممة واللغمممات وفقمممًا لتوصممميفهم    بالممممد

 الوظيفين

 بالتعليم األساسي في كل م :

 تحديد االحتياجات -

 إعداد الخا  والبرام  الحكومية - 

 ُصنع الموازنات - 

 إعداد القواني  والتشريعات -

 تنفيذ المشروعات التعليمية -

  متابعة وصيانة المشروعات -

 عليميةتقديم الخدمات الت -

  ة والعينيةالتبرعات المالي -

 التقييم -

 غيره )اذكره( -

. مما همو عمدد العقممود المبرممة ممع القامماع      3

 الخاص في مجال التعليم األساسين

. ما هو أكثر أشكال مشماركة ممع كمل مم      4

المممدارس الخاصممة واللغممات والمشممروعات    

 الخاصة شيوعًا:

 تحديد االحتياجات -

 األساسي

العاملة فمي مجمال  التعلميم     المدارس اللغات -

 األساسي

المشمممروعات الخاصمممة العاملمممة فمممي مجمممال   -

 التعليم األساسي

. هممل العقممود المبرمممة بممي  القامماع الخمماص  5

 والحكومة:

 تتاح للشركات باريقة شفافة -

 تنفذ باريقة شفافة -

. إلى أ  حد تتسم بالشفافية ضاوات تعيمي   6

 العاملي  بكل م :

العاملة في مجمال التعلميم   المدارس الخاصة  -

 األساسي

المدارس اللغات العاملة فمي مجمال  التعلميم     -

 األساسي

المشمممروعات الخاصمممة العاملمممة فمممي مجمممال   -

 التعليم األساسي

. همممل يتممماح التوصممميف الممموظيفي الخممماص  7

 بالمهام والسؤوليات للعاملي  بكل م :

المممدارس اللغممات العاملممة    -

 في مجال  التعليم األساسي

المشممممممروعات الخاصممممممة   -

العاملممة فممي مجممال  التعلمميم     

 األساسي

. إلممممممى أ  مممممممد  يحتممممممرم  4

القاممممماع الخممممماص القمممممواني    

والقواعممممممممممد واإلجممممممممممراءات  

مجممممال المنظمممممة لعملممممه فممممي  

 التعليمن 
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. إلممى أ  حممد ُيعممد مممؤثرا ويؤضممذ فممي اإلعتبممار  5

 بالمدارس الخاصة واللغات تقييم الالبة لكل م :

 المعلمي  وطرق تدريسهم -

 األبنية المدرسية -

 األنشاة المدرسية -

 اإلدارة المدرسية -

. إلممى أ  مممد  يممتم عمممل تفتممي  فنممي دور       6

مممد  التممزام العمماملي  التمماليي  بمبممادل     الضتبممار 

 العمل داضل  ااع التعليم: 

 العاملون بالمشروعات الخاصة -

 المعلمون بالمدارس الخاصة -

 اإلداريون بالمدارس الخاصة -

 المعلمون بالمدارس اللغات -

 اإلداريون بالمدارس اللغات -

. إلممى أ  مممد  يممتم عمممل تفتممي  إدار  دور  7

ام العمماملي  التمماليي  بمبممادل   الضتبممار مممد  التممز  

 العمل داضل  ااع التعليم:

 العاملون بالمشروعات الخاصة -

 الحكومية إعداد الخا  والبرام  -

 ُصنع الموازنات -

 إعداد القواني  والتشريعات -

 تنفيذ المشروعات التعليمية -

  متابعة وصيانة المشروعات -

 تقديم الخدمات التعليمية -

مثممل "تبنممى  ة والعينيممةالتبرعممات الماليمم -

"مترمممامنون مممم  أجمممل تعلممميم  -مدرسمممة" 

    "أفرل لافل  ريتنا النائية

 التقييم -

 اذكره(شكل تضر ) -

هل يشمارا القاماع الخماص بفعاليمة فمي       -4

 -مجممالس األمنمماء المتواجممدة فممي كممل ممم :     

 المديريات التعليمية

 اإلدارات التعليمية -     

  المدارس  -     

. إلى أ  حد ُتفرزمشاركة الجهات التالية 5

 ع   يمة مرافة حقيقية:

المدارس الخاصة العاملة في مجمال التعلميم    -

 األساسي

مدارس اللغات العاملة فمي مجمال  التعلميم    ال -

 األساسي

المشمممروعات الخاصمممة العاملمممة فمممي مجمممال     - 

 التعليم األساسي

. في حالة اإلجابة بنعم، ما هو الشكل الذ  8

 تتم به إتاحة التوصيف الوظيفي لهم:

أضمممممر  -مابوعمممممة  -منشمممممورة -اإلنترنمممممت 

 )اذكرها( 
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 المعلمون بالمدارس الخاصة -

 اإلداريون بالمدارس الخاصة -

 المعلمون بالمدارس اللغات -

 اإلداريون بالمدارس اللغات -

. إلممى أ  مممد  يممتم عمممل تفتممي  مممالي دور     8

دل العمل داضمل  اماع   على العاملي  التاليي  بمبا

 التعليم:

 العاملون بالمشروعات الخاصة -

 المعلمون بالمدارس الخاصة -

 اإلداريون بالمدارس الخاصة -

 المعلمون بالمدارس اللغات -

 اإلداريون بالمدارس اللغات -

 المدارس الخاصة واللغات  -

 المشروعات الخاصة -
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 تابع مؤشرات تقييم الحوكمة الرشيدة لقطاع الخاص:

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة االستجابة

. إلمممى أ  ممممد  تسمممتجيب   1

المسمممممممممؤولية االجتماعيمممممممممة 

للقامماع الخمماص فيممما يتعلممق   

بخممممدمات التعلمممميم األساسممممي 

 لكل م : 

 احتياجات المواطني  -

احتياجممممممممممات األريمممممممممماف  -

 األ اليمو

 احتياجات العشوائيات -

 احتياجات أطفال الشوارع -

 احتياجات الفتيات  -

مشممممممممكالت واحتياجممممممممات  -

 التعليم األساسي

متالبممات المجتمممع ا نيممة   - 

 والمشكالت الاارئة

 أضر  )اذكرها( -

.  إلمممى أ  ممممد  يسمممتجيب 2

القامماع الخمماص الحتياجممات  

. هل التعيينات فمي الممدارس   1

الخاصة تتم بشكل عادل يسممق  

 بتكافؤ الفرصن 

. هل التعيينات فمي الممدارس   2

اللغات تمتم بشمكل عمادل يسممق     

 ؤ الفرصن بتكاف

. همممممممممل التعيينمممممممممات فمممممممممي  3

المشروعات التعليميمة الخاصمة   

تممتم بشممكل عممادل يسمممق بتكممافؤ 

 الفرصن 

. هممل يابممق القامماع الخمماص 4

سياسممممممات ضاصممممممة لرمممممممان   

حصول األطمراف التاليمة علمى    

 ضدمات تعليم أساسي عادلة:

 الفتيات -

 الالج ي  -

 الريف  -

 المحليات -

. إلى أ  مد  تقدم الجهمات  1

فمي أ مل و مت    ضمدماتها  التالية 

 ممك :

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 المدارس اللغات -

 المشروعات الخاصة -

. إلممممممى أ  مممممممد  ُتحقممممممق   2

أ صى اسمتفادة  الجهات التالية 

يممة المتاحممة  ممم  الممموارد المال 

 لديها:

)فيممممما المممممدارس الخاصممممة   -

يتعلمممممممممق باإلنفممممممممماق علمممممممممى 

 –المسمممممممتلزمات الدراسمممممممية  

 إل(( –الخدمات اإلدارية 

)فيمممممما  الممممممدارس اللغمممممات  -

يتعلمممممممممق باإلنفممممممممماق علمممممممممى 

 –المسمممممممتلزمات الدراسمممممممية  

 إل(( –الخدمات اإلدارية 

 المشروعات الخاصة -

جة تتسم ضدمات التعليم األساسي القااع إلى أ  در. 1

 الخاص باستيفائها لمعايير الجودةن

. إلى أ  حد أنت راض  ع  ضدمات التعليم األساسي 2

 التي ُتقدمها كل م :

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. إلى أ  حد أنت راض  ع  ممارسمات المشمروعات   3

 الخاصة المتعلقة بالتعليم األساسين

ما هو الهدف الذ  تصبو إليه الجهات التاليمة  في رأي  

 )تعليمي أم ربحي(:

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

 طمرق تمدريس غيمر تقليديمة     إلى أ  حد يتبمع المعلممون  

 في كل م :

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. إلى أ  حمد يقموم المعلممون بتغييمر الشمكل التقليمد        4

. همممممممممل تلتمممممممممزم  1

الجهمممممممات التاليمممممممة  

بقممممممواني  محاربممممممة 

 الفساد:

المدارس الخاصة     -

 اللغات -

المشممممممممممممممروعات  -

 الخاصة

. همممممممل تتعممممممماون 2

الجهممات التاليممة مممع   

األطممراف المنوطممة  

بمحاربة الفسماد فمي   

 امممممممماع  التعلمممممممميم  

 األساسي:

المدارس الخاصة     -

 اللغات -

روعات المشمممممممممممممم -

 الخاصة

. كممم عممدد  رممايا  3

الفسممممممماد المتعلقمممممممة  
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 ورغبات المواطني ن

. همممممل يسمممممتجيب القاممممماع 5

خمماص لمتالبممات المجتمممع   ال

 ا نية والمشكالت الاارئةن

. مممممممممما ممممممممممد  رضممممممممماء 4

المممممواطني  عمممم  السياسممممات 

التي يتخذها القاماع الخماص   

 لالستجابة لرغباتهمن

 

 المناطق المهمشة -

 القادري الفقراء وغير  -

 الاالب المعا ي  -

 المسلمي  والمسيحيي  -

. إلمممى أ  ممممد  يمممتم توزيمممع   5

المهممممام والمسممممؤوليات بشممممكل   

عممادل بالنسممبة للمدرسممي  بكممل   

 م :

المممممممممممممممدارس الخاصممممممممممممممة                -

 المدارس اللغات  -

. إلى أ  مد  تتموافر فمرص   6

الممممممتعلم واكتسمممممماب الخبممممممرات 

والتنميممة المهنيممة بشممكل عممادل    

 ة للمدرسي  بكل م :بالنسب

المممممممممممممممدارس الخاصممممممممممممممة                -

 المدارس اللغات  -

. هل هناا منافسة حرة بي  3

ص شمممممركات القاممممماع الخممممما  

العاملممممة فممممي مجممممال التعلمممميم   

 األساسين

. مممما ممممد   مممدرة الجهمممات    4

التاليممممة علممممى تعب ممممة ممممموارد   

إضمممافية لمممدعم اإلنفممماق علمممى  

 عملية التعليم األساسي:

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 المدارس اللغات -

التممممي  . مممما أكثممممر الوسمممائل  5

تسمممممتخدمها الجهمممممات التاليمممممة 

عنممممد تعب ممممة ممممموارد  شمممميوعا 

اإلنفممماق علمممى  إضمممافية لمممدعم

  عملية التعليم األساسي:

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 المدارس اللغات -

. ممممما هممممو معممممدل تحصمممميل 6

الممممممدارس التاليمممممة للرسممممموم    

 الدراسيةن

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 كل م :لحجرة الدراسة في 

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. إلى أ  حد يتم إجراء أنشاة إضافية )صيفية وغير 5

صيفية( في المدرسة مم  شمأنها تنميمة مهمارات الالبمة      

 في كل م :

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. إلمممى أ  ممممد  يمممتم اسمممتخدام التقنيمممات الحديثمممة أو     6

 م : كلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

بالشمممكل . همممل يلتحمممق المعلممممون بمممدورات تدريبيمممة    7

 في كل م : الكافي

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. ما مد  فعالية وتأثير تل  الدورات على الالبة فمي  8

 كل م :

بممممالتعليم األساسممممي  

 لد  كل م :

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

المشممممممممممممممروعات  -

 الخاصة

. إلمممممى أ  ممممممد   4

يتبممممممممع العمممممممماملون  

بالجهممممممات التاليممممممة  

تليمممممممممات التعيمممممممممي  

والفصممل فممي مجممال 

التعلممممميم األساسمممممي   

بشمممممكل يحمممممد مممممم   

 الفساد:

المدارس الخاصة     -

 اللغات -

المشممممممممممممممروعات  -

 الخاصة

. إلمممممى أ  ممممممد   5

يتبممممممممع العمممممممماملون  

بالجهممممممات التاليممممممة  
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 المدارس اللغات -

. ما هو عدد الساعات التمي  7

تخصصممممها الجهممممات التاليممممة   

عدد بالنسبة ل كل مادةلتدريس 

السمماعات المخصمم  لهمما ممم  

 الوزارة

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 المدارس اللغات -

.  ما هو عدد الساعات التي 8

تخصصممممها الجهممممات التاليممممة   

 الممممممواد الدراسمممممية لتمممممدريس 

بالنسمممممممبة لعمممممممدد السممممممماعات  

 المخص  لها م  الوزارةن

الممممممممممممممدارس الخاصمممممممممممممة               -

 المدارس اللغات -

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

لمممدارس ا تيممة  . إلممى أ  مممد  ُيشممجع المعلمممون با   9 

على التعليم اإليجابي والنش  الذ  يعتممد علمى الممتعلم    

 نفسه:

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

. إلمممى أ  ممممد  يسمممتخدم المعلممممون أعممممال السمممنة   10

 في كل م : كوسيلة لتهديد الالبة

 المدارس الخاصة -

 المدارس اللغات -

لمدارس . ما هي نسبة المعلمي  بالتعليم األساسي با11

الخاصممة واللغممات الممذي  تممم تقممديم شممكاو  بشممأنهم ممم    

 إجمالي عدد المعلمي  بالتعليم األساسي ن

. إلمممى أ  ممممد  ُتعمممد البي مممة المحيامممة بالممممدارس      12

الخاصة واللغات مواتية للتعلميم ن ولمم  مد ال تعمد كمذل       

عمدم تموفر     -عمدم تموفر المواصمالت      -)باعد المسمافة  

أشكال البلاجمة...   –ة الفتيات معاكس –األم  واألمان 

 إل((ن

تليمممات التر مممي فمممي   

مجمممممممممال التعلممممممممميم  

األساسي بشكل يحد 

 م  الفساد:

المدارس الخاصة     -

 اللغات -

المشممممممممممممممروعات  -

 الخاصة

 



 . الخطوات التالية4

،م،اا   يفات اهميا  ءهلةامش  ط يف  ءلحم ا ة ارت ء ل اما  لاا إطامر  امش لحش ةا  ءللفلايش ءل
ءلةر ز  قهاميم ءلحش ةا  تاا هاذء ءلقطامعإ تمإلطامر ءلفامش ءلاذأ يالش إ،لفرءهاه تاا ءلصا حمت 
ءل،م ق    ينةث  ،شأ اقط  ءل تاإ حيث ،يقشش ءلةر ز    رءا ءلفتيت ةان ءللرلي امت ءلةد،،اي  

اهم ءلة،مهة  تاا ة  ءلطرء  ذءت ءلفالق ا ،شءا  مات ح شةي  فش غير ح شةي ا شءللا ية 
تءر  شل اامت  ءل يمااامت ءلةخلل اا إ هااذه  ل ااا ششهاا  هااذء ءإلطاامر ةحا  ءللا يااذ ةاان خااال   ةا  شء 
ءللرلي اامت   اات شفن للااشءزأ ةاا   هاات فخاار هااخش يلةثاا  تااا لحشياا  هااذء ءإلطاامر إلااا ةدلاارءت 
ةحتت  شرصيا  لغطا ة شامله ءلةخلل   شل شن قم ل  للقيمس ءل ةا  ل   يحقاا هات  قيامس 

،ااالشأ ءلحش ةااا  تاااا ءلقطااامعإ شلن  ةااا  ءل يماااامت ءلخمصااا   ااامللفليش ءل،م،اااا هاااا  ةليااا  ة
لرء ةي  لمر ت تيهم ءلاشزءر  شءلهي امت شءلةد،،امت ءلةخلل ا   لاا ةاتءر ءل،ااشءت ءل،ام ق ا تا ن 
تريا ءلحش ة   ملةر ز ،يقششا  مللفمشن ة  ءلةد،،مت ءلرءغ   تا ءلة،مهة  تاا هاذء ءل هاتا 

لمةل  للقطمع للهةن ءل همت ءللا لقشش   ة  ءل يماامت شاش يا  هاذه ءل يماامت    تءت خريط  
 شةتأ ختةلهم لقيمس ءلحش ة  تا ءلقطمعإ  
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خالل إعداد اإلطار العام  قواعد عامة تم اجتفاق عليها: 1ملحق 
 لتقييم حوكمة التعليم

  ةان ير از  لاا  ات  تام لين لايس حش ةا  ءللفلايش  للقيايش ملرغش ةان فن ءإلطامر
اةااام هاااش   يااااهش ءلةاااشءطاين إ  فن ذلاااك لااايس تلااايال   لاااا ل مهااا  تشرهاااش ءل لااا  شء 

،ااااشءا  طل اااا  فش فشليااااما فةااااشر فش حلااااا ةااااشظ ين   – ء لرءتاااام   لااااتءخ  تشرهااااش
 -شةفلةااينا ة،اال يتين ةاان ءلخااتةمت ءللفليةياا  فش ةقااتةين للخااتةمت ءللفليةياا  

ةين ءلر ي،ااايين ةااا   ااا  تم ااا  ةااان هاااد ا ءل ااام لين  شصااا هش فحااات فهاااش ءلة،ااامه
stakeholders  تااا  ةلياا  ءلحش ةاا  )شلاايس فحاات ءل اام لينactors  ءلةاااشط  هااش

ءلقيمش  ملحش ة مإ تيالش  لاا ،ا ي  ءلةثام  قيامس ةاتأ لفارؤ ءلقطامع ءلخام  
 شص ه تم ال  للة،امال  ةان ق ا  ءلة،امهةين ءلةخلل اين شةان  يااهش ءلةاشءطاينإ 

لشأ ءلتقاا  قيامس قاتر   ا  تم ا  شتا ءلاهمي  ي شن ءإلطامر قات قامش  لاا ءلة،ا
ا ءلة،اامال ا ءلةلاامر  ةاان ءل اام لين  لااا لا يااذ شلط يااا ف،ااس ءلح ااش ءلرلاايت )

ءلل امتدا ءل  اما ا ءل فمليا م  ا ء ،ال م  اا ة متح  ءل ،متتشل  ءلقماشنا ءلل متي 
 تا إتءرله لةم يخل   هإ

  ءطاينا ياالش ل ةياا  ءلةدلاارءت ةاان خااال  ثالثاا  فاااشءع ةاان ءلةصاامتر شهااا ءلةااش
 Adminءل فلياا  شءلةفلشةاامت ا ءل يمااامتinformed personnelصااين صخلءلة

recordsإ 

  هااات  لح،اااين ءإلطااامر ءلخااام   قيااامس ةدلااارءت ءلح اااش ءلرلااايت  لاااا ة،ااالشأ 
ءلقطم مت شءلقتر   لا لا يذه  لا فرؤ ءلشءق ا لش ء ل ما  لا ءللر ياز  لاا 

لح شةا ا ةشظ اش ءلقطامع فتشءر فر   تم لين تقاط تاا ءلة لةا  ءلةصار  شهاش: ء
ءللطارا إلاا تام لين  لان يالشءلفمشا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخام  تاا حاين 

هةاام ءلة لةاا  ءل،يم،ااا )ءلةلاار شنا ءلحاازءس ءل،يم،ااي ا ءل رلةاامايشنم  خاارينآ
 شءل همت ءلقهم ي إ 

 فش ءلحش ةاا  ملح ش ءلرلاايت ءلخمصاا  قاات للفلااا  اا  ف،اا ل   مةاا   ااتش ءللطاارا ل
 للفلا  ملقطمع  ل   خم إ ش ه  مش ش  

   حياااث فن ءإلطااامر يقاااشش  قيااامس تر ااا  ةلااامر   ءل ااام لين ءلةخلل اااين تاااا صاااا
شلا ياااذ شةلم فااا  ءلقااارءرءت شحياااث فن ءلح شةااا   ط يفااا  ءلحااام  ءلةلااامرك ءل ثااار 
تفملي  ش مللاملا تا ن قيامس تر ا  ةلامر لهم يفات فةارء  غيار ذ   اتشأإ ةان هاام 

لااااتأ ءلح شةاااا  تااااا   لقياااايش  ءلةلاااامر    تيةاااام يلفلااااا لااااش ء ل ااااما  لااااا فن ياااالش
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قياامس تر اا  ،ااةمه ءلح شةاا  لل هاامت ءلخاارأ  ةلاامر لهم تااا ةصاا شت  ءللقياايش 
 ءلخمذ ءلقرءرا ءللةشي ا فش ءللا يذإ

   ءلة،مال  ءلتقي  شءلرف،ي   ملة،مال  ءلتءخلي  شءلخمر ي إة هشةا ء،ل تء 

  تر اا  تفملياا  ا  لااا فن ء،اال تء  ةفظااش ءل،اا ل  ءللااا ل ااتف  ااا  هاا  لش اات   ااا  ةاام
ل اااشن ءإل م ااا    لش اااتا لش ااات شتفملااا ا لش ااات شل اهااام ةلش،اااط ا لش ااات شل اهااام 

 هفي   ءل فملي إ

  إهااااامت  ةدلااااارءت خمصااااا   ملةحليااااامت ش  ةر زيااااا  ءلةحليااااامت هاااااةن ءإلطااااامر
ءلخم   ملةدلرءت ءلقطم ي  لاه لن يلش ءللر يز  لا ةثا  هاذه ءلخاتةمت تاا 

Local governance index لاااذ  يل ااااا إ اااتءته فيهااام  ةر اااز ءلفقااات شء
 ءإل لةم اإ

 ةان غياره تشن شءإل اتءت  ء  لاتء ا  ةرحللياه ءل،م،اا ءللفلايش  لا ء قلصمر 
  ءللفليةي  ءلفةلي  ةرءح 

 اااتش ةااا  ءلخمصااا  ءلةاااتءرس شلااايس تقاااط ءلح شةيااا  ءلةاااتءرس  لاااا ء قلصااامر  
 ءلةااتءرس  اان هاامشلاظية شلةشيلهاام ل فيلهاام  خاالال  ءلزهرياا  للةااتءرس ءللطاارا
 إءلخرأ ءلح شةي 

 اااان ءل،اااادء   ااااات ءللفليةياااا  شءلةااااتيريمت ءلااااشزءر   اااامش تيااااشءن  لااااا ء قلصاااامر  
 إءلفليم ءلقيمتءت  ءلح شة 

 ءللفليةياااا   اااامإلتءرءت ءلفاااامةلين ءل،م،ااااا ءللفلاااايش ة اااام  تااااا  ملفاااامةلين ينقصاااات 
 إشءلةتءرس
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 (4الملحق )

 لقطاع الصحة في مصروالقانوني اإلطار المؤسسي  
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 قوئما احملحويول

 سق سا

  

 . ولف ا ع، قطوع اشصحا   سصي1
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 سق سا

يتشعب قطاع الصحة يف مصر ليشمل العديد من اهليئات واخلددمات واؤسسادات اؤمدمدة لةصدحة      

يه أنه قطداع رريدو ويمدل رةيعدا ردب   دقد يف امدديت اخلددمات الصدحية يف مصدر            ومما الشك ف

 واعدف هذه الورقة إىل استعراض اؤالمح الرئياية لألطر المانونية واؤسساية لمطاع الصحة يف مصر 

انمات الورقة إىل ثالثة أقاام: المات األول  يةمي نظرة رامة رةد  قطداع الصدحة يف مصدر  المادت      

ياتعرض معام وخدمات وأنشطة وزارة الصحة والاكان رة  أساس أنعا الفاردل الرئيادي   الثاني: 

لمطاع الصحة يف مصر   ما ياتعرض اهليكل اؤسساي لةوزارة  أما بالناقة لةجز  الثالد  واألخدد   

فيتناول أهت الةوائح والموانني اؤنظمة لمطاع الصحة يف مصر  وقد ارتمددت الورقدة يف األسداس رةد      

عةومددات والقيانددات الددواروة يف موقددل وزارة الصددحة والاددكان  و تددان وروة هاشددت  رددن وزارة  اؤ

 الصحة  الصاور رن مر ز الدراسات الاياسية واإلسرتاايجية   جز  من سةاةة الوزارات اؤصرية   
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 ولف ا ع، قطوع اشصحا   سصي .1
 

 اؤشدا ل  مدن الكدثد مدن     - ن النامية ما هو احلال يف  ثد من القةدا - يعاني المطاع الصحي يف مصر

( مدن  2010-2009يف ردام    %2 5 والدذ  بةد     اخنفاض اإلنفاق احلكدومي رةد  الصدحة     ان أهمعا

   وذلك وفما لةموازنة العامدة لةدولدة   مةيون جنيه مصر  16520  أ  ما يعاول الكة اإلنفاق احلكومي 

إذا قورنت بالدول اؤماثةة  وقدد اصداردت    (  وه  ناقة منخفضة نورًا ما  خاصة ما2009/2010رام 

%  نظداعددا يف الدددول اؤماثةددة يف الدددخل والظددروف    10 -%  8الطةقددات برفددل هددذه الناددقة إىل     

 االجتمارية(  

ني  اؤمرضدد  ممدددمي اخلدددمات  األطقددا    أجددور وقددد أوت هددذه الناددقة اؤنخفضددة إىل اخنفدداض    

عمدل يف المطداع الطد     إلي ال عتالعديد من واجتاهالعمل   يفت  فا اعوبالتالي اخنفاض (  اإلواريني    

إىل أن الررايدة الصدحية     اتاخلاص  واشد الدراسات إىل أنه رة  الرغت مدن التططيدة الواسدعة لشدقك    

  سدوا  احلضدرية أو الريفيدة     اخلدمات الصحية احلكوميدة ستخدام هناك إققال ضعيف من اؤواطنني ال

% مددن 63(  أن 2008ووفمدا ؤاددح الصدحة والادكان       ت اؤمدمدة ااخلددم جددووة وذلدك بادقب اددني    

% من اؤواطنني لةخدمات الصدحية  34اؤواطنني يةجئون إىل خدمات المطاع الصحي اخلاص  بينما يةجأ 

 احلكومية 

 منعدا   2007مةيدار جنيده يف ردام     45وقد وصل اإلنفاق الكة  رة  الصحة يف مصر إلي مدا يمدرن مدن    

إن اضدخت حصدة    دذلك فد   مةيار جنيه إنفاق األسر من اجليب(  26نفاق حكومي  و مةيار إ 18حوالي 

  (2009   مسد فياض: % (60-57حوالي اصل إىل  اإلنفاق الصحي من جيون اؤواطنني 

لكدل   35  وفيات األطفدال  تمعدالاخنفاض  اؤسشرات الصحية  مثل يف اؤةحوظ رة  الرغت من التمدم و

هنداك  (  فدإن  2010 برنامج األمدت اؤتحددة اإلئدائي:     سنة(  11  رند الوالوة والعمر اؤتوقل ( 1000

وقدد    زياوة يف ناقة األمراض اؤزمنة لد  القالطني يصاحقهيف مصر  لةصحة  العاماتو  اخنفاض يف اؤ

(  "أن هناك انتشار يف أمراض المةب واألوريدة الدمويدة رةد  نطداق     2008أشار ماح الصحة والاكان  

مدن   1000سنة مدن احليداة اؤنتجدة لكدل     21يف مصر  ووفما ؤنظمة الصحة العاؤية  فمدت مصر  واسل

سنوات مدن احليداة اإلنتاجيدة لكدل      8الاكان نتيجة الوفاة اؤقكرة أو العجز الناجت رن أمراض المةب و
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لتعدان  من الاكان باقب الاكتة الدماغية"   ما أشدار التمريدر أن معددالت اإلصدابة بفددوس ا      1000

رامدا  وقدد    59 -55% لةذ ور الذين يرتاوح أرمارهت ما بدني  31% لإلناث  و24الكقد الوبائي قد بةطت 

ارجددل معدددالت اإلصددابة اؤرافعددة بدداألمراض اؤزمنددة إىل أسددقان رديدددة  بعضددعا مددراق  با دددوات 

والتطذيدة   واإلسدكان احلصول رة  اؤياه والصرف الصحي  وحالة التعةديت  االجتمارية األخر  اؤراقطة ب

 فضال رن الثمافة والعاوات  والقيئة 

 
 اش ظوم اشصحا فى سصي

  خمتةفدة لتدوفد اخلددمات الصدحية     جعدة  29اإلطار اؤسساي لةنظام الصحي يف مصدر أ ثدر مدن    يضت 

رن اوفد اخلدمات الصحية جلميدل  ووزارة الصحة هي اؤاسولة رن مجيل الاياسات الصحية   واعترب

توفد خدمات الررايدة الصدحية  مثدل اهليئدة العامدة لةتدأمني       بهناك هيئات أخر  معنية و  اؤواطنني

  اجملتمدل اؤددني واجلمعيدات    الصحي  اؤاتشدفيات التعةيميدة واؤسسادات الطقيدة  المطداع اخلداص      

 األهةية  سوا   انت هاوفة لةربح أو غد هاوفة لةربح 

اهليئة العامدة  اهد التعةيمية  مديريات الشسون الصحية  اؤاتشفيات واؤع: واضت هيئات ومرا ز الوزارة

الد  امددمعا   وميكن اصدنيف اخلددمات     مرا ز التدريب  و اؤرا ز الطقية اؤتخصصة  لةتأمني الصحي

 (:  2004فئات  وروة هاشت:وفما ؤصاور التمويل إىل ثالث وزارة الصحة 

    والد  ثثةدعا وزارة الصدحة بعيئااعدا ومنظمااعدا  والتعةديت        ،اخلدمات الصحية  اكوممةح

العدالي ساتشددفيااه  وغدهددا مدن الددوزارات األخددر  اؤتنوردة سددا فيعددا وزارة الدددفاع ووزارة    

رن طريدو وزارة الصدحة  ويادمح يف اةدك      اؤالية اتةم  ثويةعا مقاشرة من وزارة و الداخةية 

ارات بأن امدم اخلدمة ممابل أجر يددفل اؤدري   حيد     اؤنظمات واهليئات التابعة لتةك الوز

 يامح هلا بأن ثول نفاعا اقتصاويا بشكل جزئي أو  ة    

  ال  اتةم  األموال من مصداور خدارم مدوارو اؤوازندة      العام ،اخلدمات الصية  العام  وشبه

 مدن وزارة  بتمويدل  وأ لألسدرة  صدروفات اخلاصدة   اؤباإلضدافة إىل التمويدل مدن     لةدولة العامة 

وامدم هذه اخلدمات من ققل اهليئة العامة لةتأمينات الصحية واؤسسادات   الشسون االجتمارية 

 الطقية واؤاتشفيات التعةيمية التابعة لوزارة الصحة  حتت إشراف وزارة الصحة(  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ، مثدل   هو يموم بتمديت اخلدمات الصحية سوا  بربح أو غد ربدح  و اخلدمات الصية  اخلاص

واؤسساات األهةية  ذات  اخلاصة  والعياوات واؤاتشفيات اخلاصة التأمني الصحي  شر ات

 الطابل اجملتمعي  أو الديين   
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 خزا   اشصحا خاشاكو    سصي .2
 

وقد نشدأت رةد  أسداس     رعد اؤةك أمحد فساو األول سرسوم مةكي   يف 1936أنشئت الوزارة  يف يناير 

 مصدةحة الصدحة المدرو   مصدةحة       مصةحة اؤاتشدفيات العامدة    :اؤصاحل العمومية مثل جممورة من

احلميات(  وقد اطورت الوزارة بعد ذلك لتشمل العديدد مدن اهليئدات واؤسسادات واؤدديريات التابعدة       

 هلا  واؤنتشرة رة  ماتو  ا افظات 

تمةة  واادم     لتصدقح وزارة ماد  1994واجلدير بالذ ر أو وزارة الاكان انفصةت رن وزارة الصحة رام 

  2011بوزارة األسرة والاكان  ومت وجمعت مرة أخر  منذ رام 

واموم وزارة الصحة والاكان بتمديت اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية رة  اؤادتو  اؤر دز  ورةد     

اؤاتو  ا ةي  باالافاق مل األجعزة ا ةية اؤختصة  ويشمل ذلك خدمات حتادني صدحة األفدراو    

الوقاية من األمراض واال تشاف اؤقكدر هلدا والعدالم والتأهيدل واطدوير هدذه اخلددمات  ورفدل         والقيئة و

 ( 2004ماتواها واياد حصول اؤواطنني رةيعا   هاشت:

  المهام 

 واتمثل اؤعام ال  اموم بعا وزارة الصحة والاكان يف النماط التالية :

  رست الاياسة الصحية والاكانية طقما لاياسة الدولة  

       ختطددي  اخلدددمات الصددحية يف إطددار التخطددي  المددومي  ويتضددمن ذلددك ختطددي  الددربامج

 واؤشرورات  وبرامج القحوث والتدريب 

 القيانات الصحية وأجرا  الدراسات اإلحصدائية واالقتصداوية رةد  أن يدتت      العمل رة  ااجيل

 لةتخطي  واؤتابعة  ةالقيانات واستخرام اؤعةومات الالزم حتةيل هذه

 ميام باؤتابعة والتوجيه والرقابة الالزمة لتنفيذ الاياسات الصحية وحتميو األهداف اؤرجوة    ال 

 الصحية اؤر زية سا فيعا اؤعامل اؤر زية لشئون الددوا   التادجيل  واددريب     اوفد اخلدمات

  العامةني 

 الدوا   وامييت اخلدمات الصحية  ما ونورا  مراققة جووة 

 ةؤواجعة الطوارئ واألزمات والكوارث واألوبئ الفعالة اإلوارة    

  إوارة اخلدمات والوحدات واؤرا ز الصحية  ال  اعمل رة  ماتو  اجلمعورية  
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 ا افظات واطويرهدا  التناديو    التنايو بني األنشطة الصحية رة  اؤاتو  ا ة  يف مجيل

 بني الوزارة وأجعزة القح  العمةي يف جماالت القحوث الصحية 

        انمية التعاون الدولي والعالقات اخلارجية يف اجملدال الصدحي  ردن طريدو اؤدسثرات  اؤدنح

 واإلرارات  واالافاقيات الدولية 

 

 األداء واإلنجازات 

بكدل   -بالتعاون مل العديد مدن اجلعدات واهليئدات ا ةيدة والدوليدة       -اعمل وزارة الصحة والاكان 

ية اؤتعةمة بالصحة مثل؛ ختفي  معدل الوفيات  حتادني صدحة   جعد لتحميو األهداف اإلئائية لأللف

 104األمعات  فمد جنحت مصر يف خف  معدل وفيات األطفال وون سن اخلاماة سمدار الثةثني  من 

 28  ثدت وصدةت إىل   2000مولوو حدي يف ردام    1000لكل 54  إىل 1990مولوو حي يف رام  1000لكل

(  وهدذا يعند  أن   2008ا لةمادح الادكاني الصدحي يف ردام        وفم2008مولوو حي يف رام  1000لكل

 % 73الناقة اخنفضت  ن 

 44إىل  1990مولدوو حدي يف ردام     1000لكدل  73 ما جنحت مصر يف خف  معدل وفيات الرضل مدن  

  وفمدا لةمادح   2008مولوو حي يف ردام   1000لكل 25  ثت وصةت 2000مولوو حي يف رام  1000لكل

 % 66( وهذا يعن  أن الناقة اخنفضت ن2008الاكاني الصحي يف رام 

% 98إىل  1995% يف ردام  89 ما جنحت مصر يف زيداوة التططيدة بدالتطعيت ضدد مدرض احلصدقة مدن         

 ( 2008 اؤاح الاكاني الصحي يف رام 

وبالناقة ؤعدالت حتاني صحة األمعات  فمد جنحدت مصدر يف ختفدي  معددل وفيدات األمعدات ن       

مولدوو حدي يف ردام     100.000لكدل  55إىل  1992ولدوو حدي يف ردام    م 100.000لكل 174%   من 68

2008 ) 

% يف ردام  46 ما زاوت ناقة الوالوات ال  ثت حتدت إشدراف فريدو طد   أطقدا  وممرضدات( مدن        

  (2008 اؤاح الاكاني الصحي يف رام  2008% يف رام 79إىل  1955
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رة  مادتو  اجلمعوريدة ورةد  مادتو        ما اعمل الوزارة رة  اعميت إااحة خدمات الصحة اإلجنابية

% 60.3إىل  1995% يف ردام  48خمتةف الفئات  حي  ارافعت ناقة استخدام وسائل انظيت األسرة من 

(   دذلك زاوت التططيدة مددمات الررايدة أثندا       2008 اؤاح الاكاني الصحي يف ردام   2008يف رام 

 ( 2008الاكاني الصحي يف رام  اؤاح  2008% يف رام 74إىل  1995% يف رام 39احلمل من 

 24إىل  1990فدرو يف ردام    100.000لكدل  88أما رن معددالت اإلصدابة بالددرن  فمدد اخنفضدت مدن       

 19إىل  1990يف ردام   100.000لكدل  34  بينما اخنفضت اإلصدابات مدن   2008يف رام  100.000لكل

دير بالدذ ر أن مصدر قدد    ومدن اجلد      وفما لقيانات منظمة الصحة العاؤيدة 2008يف رام  100.000لكل

  1998منذ رام  اقضت رة  مرض اؤالري
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  ااهل كل اارا   خاشح ظ م

اؤصدرية    تينمات اهليكل التنظيمي لةوزارة    ما هو مذ ور يف  تدان وروه هاشدت  يف سةادةة الدوزارا    

 اهليئدات    ماتو  مر ز  يتضمن ويوان رام الوزارة باإلضدافة إىل : املستمى األولإىل ماتويني (2004

   هو اؤاتو  ا ةي  ا افظات(   واملستمى الثانيالمومية  

 : مستمى مركزي يتضمن ديمان عام المزارة باإلضاف  إىل اهلةئات القممة .األول 

 :)جهاز وزارة الصي  املركزي )الديمان 

o :ويشمل شئون مكتب الوزير  العالقات العامة واإلرالم  التنظديت   قطاع موتب المزير

 اإلوارة  األمن  الشكاو   رراية أسر الشعدا  واؤمااةني و

o : قطاع شئمن اهلةئ  العام  واملؤسسات العام 

  اجملةس األرة  لةصحة 

  اؤسساة اؤصرية العامة لألووية والكيماويات واؤاتةزمات الطقية 

 

الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان

على المستو  المحليعلى المستو  المركز 

مديريات صحية 

على مستو  المحافظات( 26)

(236)إدارات صحية 

وحدات صحية

(1283)

جهاز وزارة الصحة المركز 

(الديوان )

الهي ات القومية

قطاع مكتب الوزير•

قطاع شئون الهيئات العامة•

 والمؤسسات العامة

قطاع العالقات الصحية الخارجية•

قطاع التخطيط والبحوث•

قطاع الشئون العالجية•

قطاع الشئون الوقائية•

قطاع مكافحة األمراض المتوطنة•

قطاع الخدمات المركزية•

قطاع الشئون المالية واإلدارية•

هي ات حكومية

هي ة المعامل المركزية•

هي ة المصل واللقاح•

هي ة الر ابة الدوائية•

هي ات القااع العام الصحي

هي ة التأمي  الصحي•

هي ة المعاهد والمستشفيات العالجية•

المؤسسات العالجية•

الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان

على المستو  المحليعلى المستو  المركز 

مديريات صحية 

على مستو  المحافظات( 26)

(236)إدارات صحية 

وحدات صحية

(1283)

جهاز وزارة الصحة المركز 

(الديوان )

الهي ات القومية

قطاع مكتب الوزير•

قطاع شئون الهيئات العامة•

 والمؤسسات العامة

قطاع العالقات الصحية الخارجية•

قطاع التخطيط والبحوث•

قطاع الشئون العالجية•

قطاع الشئون الوقائية•

قطاع مكافحة األمراض المتوطنة•

قطاع الخدمات المركزية•

قطاع الشئون المالية واإلدارية•

هي ات حكومية

هي ة المعامل المركزية•

هي ة المصل واللقاح•

هي ة الر ابة الدوائية•

هي ات القااع العام الصحي

هي ة التأمي  الصحي•

هي ة المعاهد والمستشفيات العالجية•

المؤسسات العالجية•



 

 170 

  اهليئة العام لةتأمني الصحي 

 احات اهليئات اؤصرية العامة لةماتحضرات احليوية والةم 

  اؤسساة العالجية يف  ل من حمافظ  الماهرة واإلسكندرية 

  مععد ناصر لةقحوث والعالم 

o    : ويشددمل اهليئددات واؤددسثرات الدوليددة      قطححاع العاقححات الصححية  اخلارجةحح

االافاقيددات  اإلرددارات  وشددئون اسددتثمار رأس اؤددال العربددي واألجددن  يف المطدداع    

 الصحي 

o :ل األجعزة ال  اقاشر ختطدي  الدربامج واؤشدرورات     يشم قطاع التخطةط والبيمث

 اإلحصا  والتمييت  ختطي  القحوث  هندسة وجتعيز الوحدات الصحية 

o : ويقاشر االختصاصات التالية: الشئون العالجية  اخلددمات   قطاع الشئمن العاجة

التمريضية  اخلدمات االجتمارية  التعقئة الصدحية واإلسدعافات ونمدل الددم  شدئون      

 ؤنشآت العالجية غد احلكومية  مرا ز القحوث العالجية ا

o : ويشمل األجعزة ال  اقاشر االختصاصات اخلاصدة سكافحدة    قطاع الشئمن المقائة

األمراض اؤعدية  الصدحة الصدنارية  ررايدة األمومدة والطفولدة  الصدحة اؤدرسدية         

 مرا ز األحباث الوقائية 

o : مل مكافحة األمراض اؤتوطنة  رالم األمدراض  ويش قطاع موافي  األمراض املتمطن

 اؤتوطنة  صحة الريف  التثميف الصحي  مرا ز حبوث األمراض اؤتوطنة 

o  : واشدمل اؤعامدل اؤر زيدة  الشدئون الصديدلية  اجملدالس        قطاع اخلدمات املركزيح

 الطقية  ادريب المو  القشرية  شئون مديريات الصحة  الرتاخيص الطقية 

o  واشدمل الشدئون اؤاليدة واإلواريدة  التمدوين الطد          املالة  واإلداري :قطاع الشئمن

 الشئون المانونية والتحميمات  التفتيش اؤالي واإلوار  

 :اهلةئات القممة  ومسمةاتها 

o : هةئات حوممة 

 هيئة اؤعامل اؤر زية 

 هيئة اؤصل والةماح 

 هيئة الرقابة الدوائية 
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o :هةئات القطاع العام الصيي 

 بعددف  1964: أنشدئت سوجدب قدانون      العام  للتحممني الصحيي  اهلةئ  

اططية اؤواطنني اؤصريني سظةة التأمني الصحي  واططي اؤدواطنني العدامةني   

(  1975يف احلكومة  وبع  موظفي المطداع العدام واخلداص  وفمدا لمدانون      

وذو  اؤعاشات واألرامل  وطالن اؤددارس  وهنداك أيضدًا اطقيدو اختيدار       

 42ية األطفال ققدل الادن اؤدرسدي  ويصدل رددو اؤندتفعني إىل حدوالي        لررا

 وفما لةعيئة العامة لةتأمني الصدحي(  وادأاي مدوارو     2009مةيون منتفل رام 

اهليئة من أربل مصاور: هيئة التأمني االجتماري خصما من اؤراقات  وهيئة 

دراسدية  اؤعاشات  ناقة من ذو  اؤعاشات  وجز  بادي  مدن اؤصدروفات ال   

لطالن اؤدارس   ذلك ااتمقل هيئة التأمني الصحي إسعامات من اؤدوظفني  

احلكوميني رند سحب خدمة العيداوات اخلارجيدة  وقدد  دان التوسدل فد        

اططية التأمني الصحي  وضعف ثويل االشرتاك  مل فمدر المددرة اؤسسادية    

دير لةعيئة  قد أو  إىل رجدز مرتا دت  واددني مادتو  اخلدمدة  ومدن اجلد       

بالذ ر أن اهليئة هي جعة التمويل وجعة امدديت الررايدة الصدحية يف نفدس     

 الوقت  وهناك وروات رديدة لفصل التمويل رن اخلدمة  

  : وه  ماتشدفيات اتقدل وزارة التعةديت    هةئ  املعاهد واملستشفةات التعلةمة

ماتشدف  جدامعي    36العالي  وحتت إشراف وزارة الصحة والاكان  واضت 

وثول رن طريو وزارة التعةيت العدالي  وزارة اؤاليدة(   مدا ثدول     (  1996 

ذاايا من خالل امديت العالم بأجر لةمواطنني  واددار اةدك اؤاتشدفيات إوارة    

شقه ذاايه  وبرغت أن هذه اؤاتشفيات يوجد بعا إمكانيات امنيدة ومعدارات   

اخلدددمات مرافعددة  إال أنعددا د امدددم بعددد اؤاددتو  اؤرجددو منعددا يف امددديت 

 الصحية    

   : وهدي هيئدات اقتصداوية اعمدل حتدت إشدراف وزارة       املؤسسات العاجةح

رمب اأميت بع  اؤاتشدفيات اخلاصدة واخلديدة وامدوم      1964الصحة منذ 

 بالمداهرة / اإلسدكندرية / المةيوبيدة / بورسدعيد /      6اؤسساات العالجيدة ال 

واسدعة لتشدطيل   ماتشف   وثدنح سدةطات    21ومياط/  فر الشيخ( بتشطيل 

اؤاتشددفيات بينمددا يقمدد  وور اؤسساددة وور انادديمي  وامدددم معظددت اةددك     
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اؤاتشفيات برامج وخددمات رالجيدة ذات جدووة نادقية  ومت إخدرام اةدك       

اؤاتشفيات من موازنات اهليئات االقتصاوية إىل وائرة اؤوازنات احلكوميدة   

جر إىل العدامةني  اسدتمرار وورهدا األساسدي يف امدديت اخلدمدة الطقيدة بدأ        لمد 

بالشر ات واهليئدات  وإىل ا دالني مدن اهليئدة العامدة لةتدأمني الصدحي         

 ذلك ا دالني لةعدالم رةد  نفمدة الدولدة  أو مدن النمابدات  أو منظمدات         

 خاصة أو أهةية   ذلك امديت اخلدمات اجملانية إىل بع  اؤواطنني الفمرا        

 ت(: هم املستمى احمللي )احملافظا الثاني: 

حمافظدة    26مديريدة  موزردة رةد      26اشمل اؤديريات الصحية اؤوزرة رة  ماتو  ا افظدات    

(  واؤديريات الصحية ماسولة رن إوارة الوحددات الصدحية  والد     2004وفما لكتان وروة هاشت رام 

امدة   وفمدا لةعيئدة الع   2008وحددة صدحية يف    1373إىل  1997وحدة صدحية يف   1238زاو ردوها من 

 لالستعالمات(  اتنوع ما بني مرا ز صحية  وحدات صحية  مكااب صحة  وحدات أمومة وطفولة 

 هةئات وجلان أخرى مهتم  بالصي :

  : ؤتابعدة برندامج   1997لادنة   256والذ  أنشئ بمدرار وزار  رقدت   اجمللس األعلى للصي  

رضوًا  واشدمل   15ىل إ 10اإلصالح الصحي  والذ  يرأسه وزير الصحة والاكان  ويتكون من 

رضويته:  قار ممثةي الوزارات  واهليئات واجملالس  مثدل وزارة اؤاليدة  التخطدي   التعةديت     

العالي  ممثةو اجلامعات  اجلعاز اؤر ز  لةتنظديت واإلوارة  الصدندوق االجتمداري  منظمدات     

ت غددد وهيئددات المطدداع العددام  ممثةددو مددديريات الصددحة  نمابددة األطقددا   ممثةددو اجلمعيددا   

احلكومية  والمطاع اخلاص  ممثةو اؤاحنني  وزارة التنمية ا ةية  ممثةدو جمةدس الشدعب     

 سنوات  5إىل  3وهسال  األرضا  معينني ؤدة مابني 

 واموم الةجنة ستابعة أوا  وإنفاق المطاع الصحي  ممثةه فد   جلن  الصي  يف جملس الشعب :

لتةك الةجنة هو احلماية االجتمارية  مثدل التدأمني    وزارة الصحة  وقد يكون االهتمام األساسي

الصحي الشامل  والرراية الصحية األولية لةمواطنني  وموافمة هذه الةجنة ضرورية ققل صددور  

أ  اشريل أو قوانني أو لوائح  أو قرارات   ما جتب اؤوافمة ققل صدور أ  اافاقيدات ثنائيدة   

 يتمتدل بداخلربات التمنيدة الالزمدة لدراسدة وحتةيدل       وولية  وبرغت أهمية هذا الدور  إىل أنه ال

 وامييت واختاذ قرارات خاصة بالصحة 
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 :واتمتددل الةجنددة بدداخلربة الكافيددة يف اجملددال الصددحي   جلنحح  الصححي  يف جملححس الشححمرى

 ومشرورااه  ولكن ال اتمتل الةجنة باةطة فرض الاياسات أو المرارات        

 
 األوشطا خاخل سول 

دمات الصحية ال  امددمعا وزارة الصدحية  فإنعدا امددم أيضدا العديدد مدن اخلددمات         باإلضافة إىل اخل

األخر  مثل: اوثيو شعاوات اؤواليد والوفيات  اراخيص مزاولدة اؤعندة  العدالم رةد  نفمدة الدولدة        

شعاوات التطعيت الدولية  إجرا ات التاجيل الصيدلي  واوفد سيارات جمعزة لةمعداقني  موقدل وزارة   

 حة والاكان( الص

 :أنشط  وزارة الصي  والسوان، وتشمل 

o اإلوارة اؤر زية لةدرت الفين أنشطة 

o التثميف الصحي أنشطة 

o التدريب والقحوث أنشطة قطاع 

o ة الاكانيةالعامة لإلرالم والرتبي أنشطة اإلوارة 

o األسرة انظيت أنشطة قطاع 

  جندد أن  2011وبالنظر أ ثر افصياًل رة  أنشطة الوزارة  مدا وروت يف موقدل وزارة الصدحة والادكان     

 األنشطة بالتفصيل هي:

o  اإلدارة املركزي  للدعم الفين أنشط: 

وه  اؤاسولة رن إنشا  واطوير وجتعيز وحددات الررايدة الصدحية األساسدية  ووفمدا ؤوقدل وزارة       

وحددة جديددة     307وحددة  وإنشدا     732الصحة والاكان  أن اإلوارة اؤر زية قد قامت بتطدوير  

  2009وحدة حت  رام  435وإحالل 

o  التثقةف الصيي أنشط:  

واموم بأنشطة اثميفية رة  ماتو  ا افظات يف جمداالت صدحة األم والطفدل  الصدحة العامدة       

 عدية وغد اؤعدية  باإلضافة إىل برامج أخر  األمراض اؤ

o التدريب والبيمث أنشط  قطاع: 

http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/Shared%20Documents/engaz_support.xls
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/Shared%20Documents/achiv1.doc
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise.aspx
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise2.aspx
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise3.aspx
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/Shared%20Documents/engaz_support.xls
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/Shared%20Documents/achiv1.doc
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise.aspx
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نشدأت بدالمرار   واندرم حتتعا  اإلوارة العامة لةخدمة االجتمارية الطقية بديوان رام الوزارة(  والي 

 89رقدت   الدوزار  خدمة اجتمارية بالديوان العام ثت حتولت بالمرار   مات 1959لانه 108 الوزار 

 93رقدت   الدوزار  بالمدددددرار   أصقحت  ثت العالجياتقل و يل الوزارة لةطب  إوارة إىل 1970لانه 

  واعدف إىل مااردة اؤري  واختصاصات ومائوليات انظيميرامه ذات هيكل  إوارة 1987 لانه

اؤختةفدة والتكيدف مدل بيئتده االجتماريدة        ةة بالعالم الط  والوقاية من األمدراض لالستفاوة الكام

 الرتبيدة  إوارة  العدام  الدرأ  القحدوث االجتماريدة وقيداس اجتاهدات      إوارةإوارات:  5واتكون من 

 إوارة  الددربامج واؤشددرورات   إوارةاخلدددمات االجتماريددة أوا انادديو واميدديت    إوارةاالجتماريدة 

 واؤتابعة    الفينالتوجيه 

o العام  لإلعام والرتبة  السوانة  أنشط  اإلدارة: 

رمد الندوات يف خمتةف اؤسسادات وا افظدات  مدن أجدل التوريدة باؤوضدورات اؤختةفدة مثدل         

 دها من اؤوضورات   أمراض الارطان  أو انظيت األسرة وغ

o تنظةم األسرة أنشط  قطاع: 

محالت قومية رة  ماتو  حمافظدات اجلمعوريدة حتدت     انفيذوالتصد  هلذه المضية واعدف إىل 

وضدرورة   الزيداوة الادكانية    قضدية لةرتويدج ردن خطدورة     رراية  ل من وزير الصحة وا دافظني 

امدديت خددمات انظديت األسدرة باجملدان مدل       ووالتصد  هلا من خدالل أنشدطة إرالميدة     مواجعتعا

 وا رومة والمر  األ ثر فمرًا    احلرص رة  الوصول إىل اؤناطو العشوائية

 كما تقمم المزارة بتقديم الربامج واملشروعات الصية  مثل:

 ألسرةالربنامج المومي لتنظيت ا 

  الربنامج المومي ؤكافحة العدو 

وسمف يتم استعراض بعض اخلدمات اهلام  اليت تقدمها وزارة الصي  والسحوان، والحيت هلحا    

 أثر بالغ على حةاة املماطنني وهى:

o  : خدمات الرعاي  الصية  األولة 

http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise2.aspx
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Activities/dise3.aspx
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جتمل  والوصول إىل خدمات الرراية الصحية األولية إىل االراما  باحلالة الصحية لةم ةاعدف إسرتاايجي

 لأللفية  من خالل التطقيو األمثل لنموذم صحة األسرة بكل أبعاوه يف مجيل وحدات األهداف التنموية

الصدحي االجتمداري    لتحميو التططية الشامةة بنظدام التدأمني   2014الرراية الصحية األولية بنعاية رام 

وذلدك   .اؤعاناة ردن اؤدواطنني   لتخفيف لكل اؤصريني حبزمة اخلدمات الصحية األساسية جبووة  وذلك

 من خالل:

 ياعل الوصول إليعا  التططية الصحية الشامةة بشقكة من منشآت الرراية الصحية األولية

 جلميل اؤواطنني 

 اجلووة جلميل أفراو اجملتمل  اؤااواة يف اةم  اخلدمة الصحية ذات 

  يف  ل األوقاتذات اجلووة  اإلااحة وال  اضمن اوفد اخلدمات الصحية. 

  اجملتمل رضا  ل من متةمي اخلدمة و ممدمي اخلدمة و رضا.  

 قدر من استفاوة لةمري  من  الكفا ة والفارةية لةخدمات اؤمدمة وال  اعدف إىل حتميو أ رب

 .اؤوارو اؤتاحة

 االستمرارية يف امديت اخلدمة . 

  و  و إحالل –من خالل اطوير التططية الشامةة بشقكة من منشآت الرراية الصحية األولية

و إنشا  ردو من وحدات الرراية الصحية األولية لةوصول باخلدمات الصحية  -جتديد 

  .جلميل أفراو اجملتمل األساسية

  انمية اؤوارو القشرية لةعامةني بوحدات الرراية الصحية األولية.  

  جووة اخلدمات الصحية اؤمدمة و اؤعتمدة طقما لةمعايد. 

  إحالة فعال ويعمل بكفا ة يف مجيل اؤاتويات ال  امدم الرراية الصحية نظام.  

   إوارة متميزة لةماتةزمات الدوائية رة  ماتو  منشآت الرراية األولية 

 واشتمل خدمات الرراية الصحية األولية رة  العديد من اخلدمات  أهمعا:

 رراية األمومة والطفولة وانظيت األسرة 

  التطذية الاةيمة 

  مكافحة األمراض اؤعدية والتطعيمات األساسية 

  إصحاح القيئة 

  مكافحة ورالم األمراض اؤتوطنة 
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  الطوارئ واخلدمات العالجية 

  اوفد األووية األساسية 

   التاجيل واإلحصا  الط 

 وقد استحدثت بع  الربامج الدارمة خلدمات الرراية الصحية األساسية مثل :

 برنامج احلد من اإلراقة  

  برنامج رراية اؤانني 

 

o :برنامج طب األسرة 

  طقية شامةة وماتمرة بطد  النظدر ردن العمدر     و صحية امديت ررايةياتعدف نظام طب األسرة

 العدائةي ومدن خدالل اؤةدف     األسدرة واجلنس ونوع الشكو  اؤرضية ويتت ذلدك بواسدطة طقيدب    

عمريدة وجتمعدااعت الادكنية    النعوض بصحة سائر سكان مجعورية مصر العربية بكافة فئااعت ال

واؤعنية من خالل امديت حزمدة متكامةدة مدن اخلددمات الصدحية اؤتطدورة إىل األفدراو واألسدر         

التططيدة الكامةدة لةادكان مدن خدالل       التوزيل ارار  ردالة ذات جووة وواجملتمعات ا ةية 

 التخطدي   رمةية منظمة اراكز رة  أسس رةمية سدةيمة وحتظد  بمقدول اجلمداهد واعاونعدا يف     

 والتنفيذ 

        النعوض بصحة مجيل الفئات العمرية من خدالل الوقايدة مدن األمدراض اؤعديدة بالتحصدينات

واألمراض غد اؤعدية بالتثميف وارشيد الاةو يات فضال رن رالم اؤرض  واورية سائر فئدات  

الت إىل جاندب اجملدا   اجملتمل يف خمتةف اجملاالت الصحية وخاصة جمال صحة األم والطفل

 االجتمارية والتنموية 

       خف  معدالت الوفيات وخاصة يف األطفال وون اخلاماة مدن العمدر والاديطرة رةد  معددالت

بعدددف حتميددو التنميددة الشددامةة اقتصدداويا  الاددكانيليتاددن  الوصددول إىل التددوازن  اإلجنددان

 واجتماريا 

 واجملتمعية القيئة اؤنزلية  إصحاح 

   الثمافة والصحة والتنمية  إلشعاعر  لتكون بسرا يف مجيل الم األسرة نواو إنشا 

  الشعقية اخلدمة ومتةميعا وحفز اؤشار ة  ممدميالتفارل اؤثمر بني 
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         ا تشاف حاالت األمراض اؤزمنة مقكدرا ورالجعدا ومتابعتعدا رةد  مجيدل مادتويات اخلدمدة

 الصحية 

 لإلحالة   ظام  فارشيد الرراية الصحية لتخفيف العب  رن اؤاتشفيات وذلك بتطوير ن 

  امويددة واعزيددز قدددرات اإلوارة الصددحية ليتاددن  هلددا ممارسددة معامعددا يف اإلشددراف والتوجيدده

  واؤتابعة رن  ثب
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 اشلوائح خاشقواوا ا  ظما شقطوع اشصحا  .3

هناك العديد من الموانني والةوائح الد  ادنظت العمدل يف المطداع الصدحي يف مصدر  واؤنشدورة رةد          

*إللكرتوني لوزارة الصحة والاكاناؤوقل ا

سوف حناول أن ناتعرض أهت هذه الموانني يف الفمدرات    

 التالية:   

  وه  الئحة آوان اؤعنة الصاورة بمدرار   :البشري آداب ومةثاق شرف مهن  الطب الئي

  واؤقنيدة رةد  قدرارات جمةدس النمابدة      2003بتداريخ   238وزير الصدحة والادكان رقدت    

ماوة  واشتمل رةد  واجقدات الطقيدب     61واجلمعية العمومية ألطقا  مصر  وحتتو  رة  

و زمال ه  وهد   حنو اجملتمل  واجقات الطقيب حنو اؤعنة  وواجقااه حنو اؤرض   وحن

 ةعا مواو اراري األمانة والدقدة والكفدا ة والنزاهدة رندد امدديت اخلددمات الصدحية   مدا         

اشتمل رةد  بندوو اتنداول التددخالت الطقيدة ذات الطقيعدة اخلاصدة مثدل نمدل وزراردة           

 األرضا   وإجرا  التجارن والقحوث الطقية رة  اآلوميني    

 سوجدب  1960لادنة   35وقد صدر قانون رقدت  : املنظم  لعملة  نشر البةانات القمانني  

قرار رئاسي  بشدأن انظديت رمةيدة اإلحصدا  والتعدداو  وهد  قدوانني ادنظت رمةيدة مجدل           

قدانون رقدت    القيانات وإجرا  التعداو سا حيمو  فا ة هدذه القياندات وسدريتعا   مدا صددر     

  بشأن إنشا  وانظيت اجلعاز اؤر دز  لةتعقئدة العامدة واإلحصدا   وهدو      1964لعام  2915

 قانون خيتص بإنشا  اجلعاز وحتديد اختصاصااه ومعامه 

 وتشمل:اخلاص  باجملالس الطبة  اللمائح ، 

o واشمل قانون وزير الصدحة رقدت   قمانني املنظم  للسةارات اجملهزة للمعاقني: ال

بتشكيل جلنة لةكشف رة  اؤعداقني طدال  اسدتداو سديارات      1978لانة  431

جمعزة جتعيزًا طقيًا معفاة من الرسوم اجلمر ية  لتحديد مدد  اإلراقدة لدديعت     

افتعا إليعدا  ثدت إبدال     وحتديد الايارات اؤطةوبة  واإلمكانيات ال  جيدب إضد  

لادنة   431قرارااعا ؤصةحة اجلمارك واؤرور  واال ذلك قرارات وزير الصحة رقدت  

 450  وقدرار وزيدر الصدحة رقدت     1982لانة  182  وقرار وزير اؤالية رقت 1978

   وذلك إلضفا  بعد التعديالت هلذه المرارات وجعةعا أ ثر فارةية 1994لعام 

o بشدأن ردالم   1975لادنة   691واشمل المرارات رقت  : العاج على نفق  الدول  

لادنة   963العامةني واؤواطنني رة  نفمة الدولدة  وقدرار رئديس اجلمعوريدة رقدت      

http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Laws/DocLib/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9.pdf
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Laws/DocLib/law.pdf
http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Laws/Discouncils.aspx
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بتفوي  وزير الصحة  1987لانة  1699  وقرار رئيس جمةس الوزرا  رقت 1975

 يف الرتخيص بالعالم رة  نفمة الدولة بالداخل واخلارم   ذلك قدرار وزار  رقدت  

  بشأن اشكيل اجملالس الطقية اؤتخصصة ال  ختتص بالقت 1975لانة  337

 يف طةقات العالم الواروة لديعا      

o     : بشدأن  1974لعدام   253ويشدمل قدرار رقدت    الئي  اجملحالس الطبةح  العامح  

الئحة المومايونات الطقية  وال  مسيت بعدد ذلدك باجملدالس الطقيدة العامدة       

امعا  باإلضافة إلي انظديت المواردد اؤنظمدة لألجدازات     وحتديد اختصاصااعا ومع

اؤرضية  وإصابات العمل  واألمراض اؤعنية  وطال  استقدال اؤعاش لتمرير نوع 

احلالددة الصددحية  واتددوىل اجملددالس الطقيددة أيضددا اوقيددل الكشددف الطدد  رةدد  

سدموط   اؤتمدمني لةوظائف  أو لةمتمدمني لةقعثات اخلارجية أو لةتادنني يف حالدة  

 الميد   

   ، 1985لادنة   487ردن طريدو المدرار    تنظةم تداول األدوي  املؤثرة على اكال  النفسحة 

الصاور رن إوارة مراققة اؤخدرات  واخلاص بتنظديت ادداول األوويدة اؤدسثرة رةد  احلالدة       

 النفاية 

 الصداورة بمدرار وزار  رقدت    : والقرارات والتعلةمات املنظم  للعمل بقسم األشع  القمانني

  بشأن إصدار الئحة آلوان اؤعنة انظت رالقة الطقيدب وواجقااده جتداه    2003لانة  238

 ا يضمن الكفا ة والنزاهة واجلووة يف أوا  العمل اجملتمل  واؤعنة  اؤرض  والزمال      س

  املتعلق بالائيح  املنظمح  للصحرف علحى عائحد       2010لسن   273قرار وزير الصي  رقم

 النفايات الطبة  اخلطرة، والتخلص منها بشول آمن. 

     رقدت   قرار وزير  الصي  بشمن إعادة تنظةم إجحرااات تسحلةل مستيضحرات التلمةحل  

والذ  خيتص بتحديد اؤواصفات ال  جيب اوافرهدا يف ماتحضدرات     2006لانة  229

 التجميل سا حيافظ رة  صحة اؤواطنني 

 كما تمجد العديد من القرارات والقمانني األخرى اليت حتوم اخلدمات الصية  يف احمللةات، مثل:

      بإصحدار  1997لسحن    239قرار وزير اإلدارة احمللة  ووزيحر الصحي  والسحوان رقحم ،

 ائي  األساسة  للمستشفةات والمحدات الطبة  التابعح  لمححدات اإلدارة احمللةح :   ال

ويشتمل المرار رة  بنوو انظت اشكيل واختصاصدات جمةدس إوارة اؤاتشدفيات  سدةطات     

http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/Laws/DocLib/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9.pdf
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ومائوليات مددير اؤاتشدف  الموارد الالزمدة لةعدالم بدأجر باؤاتشدفيات الموارد العامدة        

اروهددا وقوارددد الصددرف منعددا  والموارددد اؤنظمددة  إلنشددا  صددناويو حتاددني اخلدمددة ومو 

لةمجمورات الصحية والوحدات الصحية الريفية اؤرا ز الصدحية باحلضدر  مرا دز ررايدة     

األمومددة والطفولددة  سددةطات جمةددس إوارة اؤاتشددفيات يف جمددال اؤخددازن واؤشددرتيات    

 اؤاتشدفيات  واؤزايدات   ما اتضمن أسعار العالم لكل مدا يتعةدو باخلددمات الصدحية يف    

 والوحدات وغدها 

  بتنظححةم وزارة الصححي  والسححوان:1996لسححن   242قححرار رئححةس اجلمهمريحح  رقححم ، 

 ويشتمل المرار رة  حتديد اختصاصااعا  ومعامعا  واجلعات التابعة هلا 

   بإنشحاا اهلةئح  العامح  للمستشحفةات      1975لسحن    1002قرار رئةس اجلمهمري  رقحم

 شتمل على حتديد اختصاصاتها ومهامها، وتشوةلها.واملعاهد التعلةمة ، وي

  والذي يضع الائي  األساسة  لنظحام األطبحاا   2004لسن   62قرار وزير الصي  رقم  ،

والالئحدة حتددو إجدرا ات وشدروط اختيدار      املقةمني، وقماعد الرتقة  للمظائف الفنةح :  

ة الددبةوم واؤاجادتد    األطقا  اؤميمني  مدة رمةعت وبرنامج اددريقعت  مدوقفعت مدن وراسد    

   ورغقتعت يف الندن إىل حمافظات معينة  انظيت  إجازااعت  ووضل شروط الرتقي 

     بشحمن قماعحد تولةحف األطبحاا البشحريني:      2007لسحن    65قرار وزيحر الصحي  رقحم ،

ويشتمل رة  نظام حر ة التكةيف  التظةمات مدن حر دة التكةيدف  رالقدة التخصصدات      

 تكةيف الطقية  النيابات( بال

  ويتضدمن  ، بشمن ضمابط إعداد التقارير الطبة ، 2001لسن   187قرار وزير الصي  رقم

األحكام الضابطة إلرداو التمارير الطقية  والعموبات  مدا إذا  اندت هدذه التمدارير حمالفدة      

 لةواقل 

     1979لسحن    20، و القحانمن رقحم   1998سحن    385قرارات رئحةس اجلمهمريح ، رقحم 

صححناديق للخححدمات الطبةحح  للعححاملني بوححل مححن رئاسحح  اجلمهمريحح   واخلححاب بإنشححاا 

 وأسرهم، والعاملني مبلس المزراا وأسرهم.
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 تقديم

رؤيدة   -بعندوان "اختيدار مادتمقةنا حندو رمدد اجتمداري جديدد         2005أ د امرير التنمية القشرية لعدام  

صر ؤواجعة التحديات اؤختةفة سدوا  ا ةيدة أو الدوليدة وون    لإلصالح الشامل يف مصر" أنه ال جمال ؤ

صياغة رمد اجتماري جديد  يطرح رؤية حميمية لإلصالح  وُيمثل حتواًل واطدًا يف العالقة بدني الدولدة   

واؤواطن  ويعدف يف النعاية إىل اوفد حزمة من احلموق األساسية لةمواطن اكفل له حيداة  رميدة رةد     

واة يف الفرص بدني مجيدل اؤدواطنني  ومشدار ة حميميدة مدن جاندب  افدة األطدراف يف          أساس من اؤاا

 اجملتمل   

ويف مقاورة فريدة من نورعا من جانب األمت اؤتحددة لةتنميدة القشدرية  ومر دز اؤعةومدات ووردت اختداذ        

بعددف إرداوة    - 2007يف رام  -المرار التابل جملةس الوزرا  اؤصر   مت إنشا  مر ز العمد االجتماري 

بنا  الثمة بني اؤواطنني والدولة  واوسيل نطاق اؤشار ة اجملتمعية يف صنارة المرار وحتميو اؤاداواة يف  

احلموق والفرص بني مجيل اؤواطنني  باإلضافة إىل متابعة امدم مصر حنو حتميو أهداف األلفية  وذلك 

اؤشدورة   ووردت التناديو بدني األجعدزة       من خالل انفيذ حزمة مدن أنشدطة االاصدال واؤتابعدة وامدديت     

احلكومية من ناحية  والتنايو بينعا وبني منظمات اجملتمل اؤدني وقطاع األرمال اخلاص مدن ناحيدة   

 أخر  

وحي  أن غيان اؤاا لة وانعدام الشفافية وازويداو الفاداو ونمدص الكفدا ة والفعاليدة ورددم االسدتجابة        

دم االلتزام بالمانون إىل آخره مدن اؤمكدن حتدرم اؤدواطن مدن حموقده       لالحتياجات اؤختةفة لةمواطنني ور

وانتعك حمه يف احلصول رة  اخلدمات ذات اجلووة العالية واألسعار اؤعمولدة  واعددر الوقدت واؤدال      

واسو  يف النعاية إىل اآ ل الثمة بني أطراف اجملتمل  فمد اقن  مر دز العمدد االجتمداري فكدرة إنشدا       

ة رةد  قيداس واميديت احلو مدة يف ثدالث قطاردات ثدس حيداة اؤدواطن  واددرت حتميدو            مسشرات قاور

وذلك  خطدوة أوليدة لفعدت     الصي  والتعلةم واملةاه والصرف الصيي،  وهي لأللفية اإلئائية األهداف

أرمو لةمشكالت والثطرات ال  اواجه هذه المطارات  ومدن ثدت ُسدقل التعامدل مععدا سنعجيدة اعتمدد        

 رة  الشرا ة بني أطراف اجملتمل من حكومة وقطاع خاص وجمتمل مدني باألساس 



 

 185 

وانطالقا من رسالة مر ز العمد االجتماري  و خطوة حنو حتميو أهدافه الرئياية  قدام فريدو احلو مدة    

بصياغة إطار رام لتمييت احلو مة ف  المطارات اخلدميدة الرئيادية  وقدد أاادت هدذا اإلطدار بالشدمول         

األبعاو اؤختةفة لةحو مة وه  اؤاا لة واؤشدار ة والشدفافية وحكدت المدانون ومكافحدة      حبي  ر ز رة  

 الفااو واالستجابة والعدالة والكفا ة والفارةية  

ف  الوقت نفاه مشل اإلطدار  افدة أطدراف اؤصداحل مدن أصدحان العالقدة اؤقاشدرة بالمطاردات حمدل           

ةفة  مل ضت إليعدا اؤدديريات اخلدميدة اؤادئولة ردن      االهتمام  حي  مت اططية احلكومة بعيئااعا اؤخت

اؤشار ة اؤقاشرة ف  صنل المرارات اخلاصة بإوارة هذه المطاردات   دذلك ر دز اإلطدار رةد  األجعدزة       

المائمة بتمديت اخلدمات بشكل مقاشر مدن إوارات خدميدة  وممددمي اخلددمات  وإىل جاندب احلكومدة       

اؤختةفة إىل جانب المطاع اخلاص بارتقدارهت مدن اؤشدار ني فد       اناول اإلطار مسساات اجملتمل اؤدن 

 امديت هذه اخلدمات وصنل الاياسات والمرارات اخلاصة بعا 

وقد خضل هذا اإلطار لةعديد من اؤراجعات  بنا ًا رة  مناقشات واخل اؤر دز  ومدل اخلدربا  وممدثةني     

ات اجملتمل اؤدن  والمطاع اخلاص  ققل أن رن الوزارات واهليئات اخلدمية واؤسساات الدولية ومنظم

اتت صياغته ف  الشكل النعائي  ورأ  فريو احلو مة باؤر ز  واؤشار ني ف  اؤناقشات أن اطقيدو هدذا   

اإلطار البد أن يفرق بشدكل واضدح بدني اخلددمات التد  يدتت امددميعا لةمدواطنني مدن خدالل احلكومدة            

وثثيةعا رةد  اؤادتو  ا ةد  فد  شدكل مدديريات وإوارات       اؤر زية  ممثةة ف  الوزارات المطارية  

خدمية  واةك اخلدمات الت  يتت امدميعا لةمواطنني مدن خدالل الادةطات ا ةيدة  ورةد  ذلدك  دان        

االجتاه حنو صياغة أطر امييت لةحو مة منفصةة بالناقة لةنوع األول من اخلدمات مثل الصدحة والتعةديت   

  حني يتت اططية اخلددمات التد  امددمعا الادةطات ا ةيدة مثدل       ومياه الشرن والصرف الصح   ف

النظافة واإلنارة واعقيدد الطدرق الداخةيدة واألشدطال العامدة ا ةيدة األخدر  فد  إطدار اميديت منفصدل            

 لةحو مة رة  اؤاتو  ا ة  

ت اؤختةفدة   ورة  الرغت من إميان اؤر ز وفريدو احلو مدة بالعالقدة اؤتداخةدة والتقاوليدة بدني المطاردا       

وباألخص إذا  ان الطرض الرئيا  هو حتميو احلو مة اهلاوفة إىل التنمية اؤاتدامة بأبعاوهدا الشدامةة    

فإنه لطرض التحةيل واصميت إطار منضق  ؤسشرات احلو مة   انت هنداك ضدرورة إلجدرا  الفصدل بدني      
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لدرب  بدني النتدائج التد  سديتت      المطارات اخلدمية اؤختةفة  هذا الفصل ال يطفدل إمكانيدة بدل ضدرورة ا    

احلصول رةيعا رند اطقيو هذا اإلطار من أجل اؤعاجلة الشامةة لمضايا التنمية ومد  مااهمة المطارات 

 اؤختةفة ف  اطقيمعا 

واتات المطارات اخلدمية ف  مصر بدرجة بالطة من التعميد والتداخل  سوا   ان ذلك مدن حيد  اندوع    

بصنل سياسات وامديت هذه اخلددمات  أو مدن حيد  نطداق اططيدة هدذه       واعدو األطراف ذات العالقة 

اخلدمات  ورة  ذلك رأ  فريو احلو مة باؤر ز ضرورة التعامدل مدل  دل األطدراف ذات العالقدة رندد       

اطقيو اإلطار العام لةحو مة رة  قطاع بعينه  إال أن الفريو رأ  ف  الوقت ذااده إمكانيدة الدتحكت فد      

اؤمدمة من المطاع حمل التحةيل والدراسة  فقداًل من اططية قطاع  دالتعةيت بكدل   نطاق اططية اخلدمات 

مراحةه ومكونااه ميكن اططية مرحةة  التعةيت األساس  وون التعرض لقمية اؤراحدل  وبدداًل مدن اططيدة     

قطاع الصحة بكل مكونااه ميكن اططية الرراية الصحية األولية  مكون رئياي  وقدد جدا  هدذا التوجده     

ن ققل اؤر ز لعدة أسقان لعل أهمعا إمكانية التدرم واحلاجة إىل الرت يدز وبداألخص يف اؤرحةدة األوىل    م

من مشروع احلو مة الذ  يتقناه   ذلك فدإن ذلدك التوجده يعطد  فرصدة لفريدو احلو مدة بداؤر ز مدن          

 إمكانية التعديل باؤمارسة رند االنتمال من مكون إىل أخر واخل نفس اخلدمة 

مثل اإلطار النعائي اؤتفو رةيه حمدوًا حا مًا لةتطقيو رة  المطارات اخلدمية ورةد  رأسدعا قطداع    وقد 

الرراية الصحية األولية  حي  ثت اططية الوزارة اؤعنية ومديريااعا وإوارااعا رة  اؤاتو  ا ةد    

 إضافة إىل مسساات اجملتمل اؤدن   والمطارات اخلاصة ذات العالقة 

دف األساسي من اطقيو احلو مة يف نطاق امديت اخلدمات العامة هدو رفاهيدة اؤدواطن بارتقداره     والن اهل

اؤنتفل األساسي من امديت اخلدمات  وبارتقار أن احلكومة بكدل مسسادااعا مادا لة أمامده  أوىل إطدار      

اؤدواطن بارتقداره   احلو مة الذ  قام اؤر ز بتصميمه اهتماما أساسيًا به  فةت يموم اإلطار رة  فكرة فصدل  

أحد أصحان اؤصاحل  بل  ان هناك ضرورة رئياية ف  أن يكون اؤواطن ممثاًل ف   ل مكوندات اإلطدار   

ومل  ل األطراف  وإن  ان ذلك يتفاوت بطقيعة احلال مدن مكدون إىل أخدر  حيد  جندد اعداظت هدذا        

أبعداو أخدر   اؤشدار ة    الدور ف  إطار مكونات احلو مدة اخلاصدة بكفدا ة وفارةيدة امدديت اخلددمات و      

 والشفافية 
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 قائمة المحتويات

 سق سا

 احلك، اشيد     قطوع اشصحا .1

 سفموم احلوكما   قطوع اشصحا 

 احلك، اشيد     قطوع اشصحا 

 أهم ا تق  ، احلك، اشيد     قطوع اشصحا 

 

 قطوع اشصحا   سصي .2

 اشيعويا اشصح ا األخش ا 

 اهل كل اشح ظ ما شقطوع اشصحا 

 

 احلوكما فى قطوع اشيعويا اشصح ا األخش ا .  تق  ،3

 ا بورئ األ و  ا شحق  ، احلوكما   قطوع اشيعويا اشصح ا األخش ا 

 سصفوفا تق  ، احلوكما   قطوع اشيعويا اشصح ا األخش ا 

 سصور  ا يفديال 

 اخلطوال اشحوش ا

 ا ياجس
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 مقدمة

 األهدداف قةدو   ؤااردات إىل القةددان الناميدة ل  بتمديت الدرت وااجملتمل الدولي فيه اععد الذ  يف الوقت 

ال  من شأنعا رفل ماتويات اؤعيشة  مدن خدالل احلدد مدن الفمدر ورفدل مادتويات        اإلئائية لأللفية و

    انت هنداك انتمداوات واسدعة يف أن هدذه    التعةيت  وخف  معدالت وفيات األطفال  وحتاني الصحة

يف  صدارمة قداورات  وس  احلو مدة يف نظدام  شدامل  صدالح  إب مصدحوبة  تتحمو إال إذا  اند ااألهداف لن 

 ووة  افية جبإىل اخلدمات العامة  وشامل  مكافحة الفااو  لضمان وصول راول

  مدن  احلو مدة اؤنظمات الوطنيدة والدوليدة يف اميديت     اختذاعا العديد منرة  الرغت من اؤقاورات ال  و

األووات الالزمدة  حتديد زاهة والشفافية واؤاا لة  وأجل حتديد أوجه المصور يف األوا   وقياس مد  الن

هنداك قصدور يف   بينمدا  دان   اؤادتو  الدوطين     انت رة  معظت هذه اؤقاورات   إال أن ؤكافحة الفااو

إصدالح هدذه المطاردات بشدكل      يف وال  من اؤمكدن أن ااداهت   المطارات ماتو  رة   امييت احلو مة

 خاص  

ز  مت اقنيعا لتمييت احلو مة يف المطارات  انت ااتعدف يف األسداس اجلد    معظت اؤقاورات ال  ما أن 

 إىل اميديت جدووة اخلددمات    هدفولكن المةيل منعت وذلك لتربير نفمااعا أمام اجلعات اؤاحنة    اؤالي

هدذه اخلددمات رةد  حتادن     أثدر  و  من ققل اؤواطنني يعاسعولة احلصول رةمد    واحلكومية اؤمدمة

 حيااعت 

واحدة من سةاةة من األوراق ال  أجراهدا مر دز العمدد االجتمداري لوضدل إطدار         --هذه الورقة أا  ا

وار دز هدذه    –  واؤياه والصرف الصحي( والصحةالتعةيت   مثل   اؤختةفة مطاراتاليف  احلو مةلتمييت 

مدن اخلددمات      لضدمان ادوفد جمموردة   قطداع الررايدة الصدحية األوليدة    يف  احلو مةامييت الورقة رة  

 كرمية لكل مواطن   الياة واوفد احل  حتميو األهداف اإلئائية لأللفيةوبالتالي األساسية لةمواطنني  
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 . الحكم الرشيد فى قطاع الصحة1

 مفهوم الحوكمة فى قطاع الصحة 

و رة  مجيل القالوارة شسون إل: "ممارسة الاةطة الاياسية واالقتصاوية واإلوارية ابأنع اعّرف احلو مة

اؤدواطنني  يادتطيل  اؤاتويات"  يشمل هذا التعريف اآلليات والعمةيات واؤسسادات الد  مدن خالهلدا     

والوطنيدة   واجلمارات التعقد رن مصاحلعت والتوس  لتاوية اخلالفات بينعت وممارسة حموقعت المانونية

(WHO:2007)  

واؤسساات ال  ثارس من خالهلا الادةطة   لياتاآل" بأنهاحلكت الرشيد    Kaufman and Kraayويعرف

 يف بةد ما"
(Lewis: 2006). يشتمل رة  هذا التعريفو: 

  بكفا ة قدرة احلكومة رة  صياغة وانفيذ سياسات سةيمة  وإوارة اؤوارو واوفد اخلدمات 

  استقداهلا وأاختيار وحماسقة ومراققة احلكومة بامح لةمواطنني اال  وجوو اآلليات    

  االقتصاوية واالجتمارية   اؤمارسات احرتام احلكومة واؤواطنني لةمسساات ال  حتكت 

رة  أن يكون العدامةني    لةمواطننيامديت اخلدمات بكفا ة  ف  لةصحةواتمثل اؤعمة الرئياية أل  نظام 

د ادوفد  يعتمد  مدا  واجلعات اؤاحندة    واؤواطننيلةماا لة من جانب احلكومة  خاضعني ف  هذا اجملال

  وامديت اخلددمات يف الوقدت اؤناسدب    والقشرية بكفا ة الرراية الصحية رة  اجلمل بني اؤوارو اؤالية 

ويتطةب هذا  مل اوزيل اخلدمات بشكل متوازن وراول رة  مجيل الفئات واؤناطو ووفما لالحتياجات 

و والعدامةني يف جمدال الررايدة    األفدرا و حيفز سدةوك ممددمي اخلددمات    سا اؤوارو واوزيل  اعقئةالنظام 

 لضمان انفيذ هذا النظام بكفا ة وفعالية  أساسيارامال  الرشيداحلكت   وميثل الصحية واإلواريني

أن احلو مة   ما قاوئ م األخذ يف االرتقارردم  يفالصحية  اخلدماتامييت  رنداؤشكةة الرئياية واكمن 

إذا    وال حيمو األهداف اؤرجدوة منده  يكون له اأثدال حان النية قد ف  قطاع الصحة وإن  ان اإلنفاق 

 الفااو والرشاو   و و إهدار اؤواروحتد من  بشكل  ف   اؤسساات اعمل د اكن

  احلو مدة يف الدولدة  كدل   الصدحة يف معدزل ردن     احلو مة يف قطداع وراسة وف  نفس الوقت ال ميكننا 

عة  سقيل اؤثال  رنددما ال يكدون هنداك نظدام     ف بعا  مثةعا مثل أ  قطاع أخر  اتأثرجند أنعا  حي 

 مدا    اؤدواطنني بشدكل فعدال    فةن يكون هناك حافز من ققل اؤوظفني مدمة  فعال ف  الدولةلةماا لة 

غدد قداورين رةد  احلصدول رةد        اؤدواطنني جيعدل   لةشكاو  وإبددا  الدرأ   ردم وجوو نظام واضح أن 

 حموقعت   
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 الحكم الرشيد فى قطاع الصحة 

يف ورقته : "احلكت والنظدام الصدحي"     Chipfakachaوفما ل -رف احلكت الرشيد يف النظام الصحييع

 بأنه حتميو ؤقاوئ معينة ه  :  - 2008ف  

  االستجابة الحتياجات الصحة العامة ومتةمي اخلدمة واؤواطنني 

  المياوة اؤاسولة لتحميو األولويات الصحية 

 اخلدمات لةحصول رةيعا   إجرا ات حمدوة لةمواطنني ومتةمي 

  سا يف ذلك اؤسشرات  ةاختاذ الضواب  اؤسساية الالزم 

    رمةيات ماا لة واضحة وقابةة لةتنفيذ 

  الشفافية يف صنل الاياسات وختصيص اؤوارو 

   اختاذ المرارات والاياسات اؤقنية رة  األولة 

   وفعالة واألطر التنظيمية واوفد نظت إوارية  ف  اوفد اخلدمات 

 أهمية تقييم الحكم الرشيد في قطاع الصحة 

ازايد االهتمام بتمييت احلكت الرشيد يف قطاع الصحة  وقد  ان الدافل ورا  ذلك هو التأ يد رةد  ضدرورة   

بذل جعد أ رب يف جمال الرصد واؤاا لة  ويأاي ذلدك بادقب زيداوة التمويدل مدن احلكومدة واجلعدات        

 الطةب رة  امييت األثر وإظعار النتائج    اؤاحنة رة  حد سوا   وزياوة 

 ما ياارد امييت احلكت رة  رفل ماتو  الوري سقاوئ احلكت الرشيد  ممدا ياداهت يف  اادةي  الضدو      

رة  ريون النظام الصحي  و إرطدا  فرصدة لتحادينه  وبالتدالي الوصدول إىل احلكدت الرشديد  والدذ          

وبالتدالي حتميدو األهدداف      WHO: 2008)( اخلددمات يضدمن  فدا ة وفعاليدة اسدتخدام اؤدوارو وامدديت       

اإلئائية لأللفية اؤعنية بالصحة  واشد اإلسرتاايجية العاؤية لصحة اؤرأة والطفل الصداورة ردن منظمدة    

(  أن فجوة التمويل الالزمة لتحميو األهداف اإلئائيدة اؤتعةمدة بالصدحة بةطدت      2010الصحة العاؤية  

ووالر أمريكدي لةفدرو(  وجندد أن     19 أ   - 2011يف القةدان الفمدة  لعام  –ي بةيون ووالر أمريك 26

ذلك سيتطةب ثويل ضخت سواً  من احلكومات أو اجلعدات اؤاحندة واؤنظمدات الدوليدة  ممدا يادتةزم       

 وضل نظام صارم لةحكت الرشيد سا يضمن الكفا ة والنزاهة والشفافية  وبالتالي حتميو األهداف اؤرجوة 
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 . قطاع الصحة في مصر2

الد    - أهددافعا د حتمو بعدد     إال أنعارة  الرغت من التمدم الذ  حدث يف خدمات الرراية الصحية

رة  اؤد  الطويل  وهو حتميو اططية شامةة من اخلدمات الصدحية األساسدية    - أرةنتعا وزارة الصحة

 نني اؤواطال  اعزز مقاوئ اؤااواة والكفا ة واجلووة ورضا 

 اؤشدا ل  من الكثد مدن   -  ما هو احلال يف  ثد من القةدان النامية - يعاني المطاع الصحي يف مصرو 

( مدن  2010-2009يف ردام    %2 5 والدذ  بةد     اخنفاض اإلنفاق احلكدومي رةد  الصدحة     ان أهمعا

  العامدة لةدولدة    وذلك وفما لةموازنة مةيون جنيه مصر  16520  أ  ما يعاول الكة اإلنفاق احلكومي 

(  وه  ناقة منخفضة نورًا ما  خاصة ما إذا قورنت بالدول اؤماثةة  وقدد اصداردت   2009/2010رام 

%  مثيةتعددا يف الدددول اؤماثةددة يف الدددخل والظددروف     10 -%  8الطةقددات برفددل هددذه الناددقة إىل     

 االجتمارية(  

وبالتدالي اخنفداض   (  ني  اإلواريدني مرضاؤ  ممدمي اخلدمات  األطقا  أجور وقد أو  ذلك إىل اخنفاض

عمل يف المطاع الط  اخلاص  واشدد الدراسدات إىل أنده    رة  ال عتالعديد من واجتاهيف العمل  ت  فا اع

إىل أن هنداك إققدال ضدعيف مدن اؤدواطنني      الررايدة الصدحية     اترة  الرغت من التططية الواسعة لشقك

ات اخلددم جووة حلضرية أو الريفية  وذلك باقب ادني   سوا  ااخلدمات الصحية احلكوميةستخدام ال

% مدن اؤدواطنني يةجئدون إىل خددمات المطداع      63(  أن 2008ووفمدا ؤادح الصدحة والادكان        اؤمدمة

 % من اؤواطنني لةخدمات الصحية احلكومية 34الصحي اخلاص  بينما يةجأ 

 منعدا   2007مةيدار جنيده يف ردام     45وقد وصل اإلنفاق الكة  رة  الصحة يف مصر إلي مدا يمدرن مدن    

إن اضدخت حصدة    دذلك فد   مةيار جنيه إنفاق األسر من اجليب(  26مةيار إنفاق حكومي  و  18حوالي 

  (2009   مسد فياض: % (60-57حوالي اصل إىل  اإلنفاق الصحي من جيون اؤواطنني 

لكدل   35  وفيات األطفدال  تمعدالاخنفاض  اؤسشرات الصحية  مثل يف اؤةحوظ رة  الرغت من التمدم و

هنداك  فدإن  (  2010 برندامج األمدت اؤتحددة اإلئدائي:      ( سنة 11  والعمر اؤتوقل رند الوالوة ( 1000

وقدد    زياوة يف ناقة األمراض اؤزمنة لد  القالطني يصاحقهيف مصر  لةصحة  العاماتو  اخنفاض يف اؤ

يف أمراض المةب واألوريدة الدمويدة رةد  نطداق     (  "أن هناك انتشار 2008أشار ماح الصحة والاكان  

مدن   1000سنة مدن احليداة اؤنتجدة لكدل     21واسل يف مصر  ووفما ؤنظمة الصحة العاؤية  فمدت مصر 
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سنوات مدن احليداة اإلنتاجيدة لكدل      8الاكان نتيجة الوفاة اؤقكرة أو العجز الناجت رن أمراض المةب و

   ما أشدار التمريدر أن معددالت اإلصدابة بفددوس التعدان       من الاكان باقب الاكتة الدماغية" 1000

رامدا  وقدد    59 -55% لةذ ور الذين يرتاوح أرمارهت ما بدني  31% لإلناث  و24الكقد الوبائي قد بةطت 

احلصول رة  اؤيداه  ارجل معدالت اإلصابة اؤرافعة باألمراض اؤزمنة إىل أسقان رديدة  بعضعا مراق  ب

 فضال رن الثمافة والعاوات  والقيئة والتطذية  واإلسكانالتعةيت والصرف الصحي  وحالة 

 :الرعاية الصحية األولية 

يف مصر لتشمل العديد من اخلدمات واجلعدات اؤندوط بعدا امدديت اخلددمات       اتشعب اخلدمات الصحية

الصحية والتأمني الصحي  وال  امقل مجيععا حتت مظةة وزارة الصحة  وسوف نر ز يف هدذا التمريدر   

رة  خدمات الرراية الصحية األولية  ال  ُاتاح رة  حنو شامل لألفدراو واألسدر يف اجملتمدل  والد      

األول الاصال األفراو واألسرة واجملتمل بالنظام الصحي المومي  واشمل جممورة حمددوة   ثثل اؤاتو 

من اخلدمات األساسية ال  اوفر رالجًا ذا اكةفة مروووة األثر لةمشا ل الصحية اهلامدة لةادكان  إلدي    

 يز رةدي  جانب الوقاية من األمراض وحتاني الاةوك الصحي بطريمة متكامةة وممقولة اجتماريًا مل الرت

 مشار ة األسر واجملتمعات ا ةية 

وقد مرت خدمات الرراية الصدحية األوليدة بعمةيدة اطويريدة لشدقكة اخلددمات حبيد  اصدل اخلدمدة          

 ت   وحتاني جوواعا والنعوض بعا خدالل الادنوات الدثالث الادابمة       5لةمواطنني فيما ال يزيد رن 

  ما ذ راعا وزارة الصحة( اتمثل يف  اآلاي:وهناك خدمات رديدة لةرراية الصحية األساسية   

 رراية األمومة والطفولة وانظيت األسرة. 

  التطذية الاةيمة 

  مكافحة األمراض اؤعدية والتطعيمات األساسية 

  إصحاح القيئة 

  مكافحة ورالم األمراض اؤتوطنة 

  الطوارئ واخلدمات العالجية 

  اوفد األووية األساسية 

 التاجيل واإلحصا  الط   

 وقد استحدثت بع  الربامج الدارمة خلدمات الرراية الصحية األساسية مثل :

 برنامج رراية اؤانني -برنامج احلد من اإلراقة                          -
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 الهيكل التنظيمي لقطاع الصحة 

  خمتةفدة لتدوفد اخلددمات الصدحية     جعدة  29اإلطار اؤسساي لةنظام الصحي يف مصدر أ ثدر مدن    يضت 

رن اوفد اخلدمات الصحية جلميدل  ووزارة الصحة هي اؤاسولة رن مجيل الاياسات الصحية   واعترب

توفد خدمات الررايدة الصدحية  مثدل اهليئدة العامدة لةتدأمني       بهناك هيئات أخر  معنية و  اؤواطنني

عيدات    اجملتمدل اؤددني واجلم  الصحي  اؤاتشدفيات التعةيميدة واؤسسادات الطقيدة  المطداع اخلداص      

 األهةية  سوا   انت هاوفة لةربح أو غد هاوفة لةربح 

اهليئدة العامدة   اؤاتشفيات واؤعاهد التعةيمية  مديريات الشسون الصدحية   :واضت هيئات ومرا ز الوزارة

   مرا ز التدريب  و اؤرا ز الطقية اؤتخصصةلةتأمني الصحي

   (2004فئات  هاشت:وفما ؤصاور التمويل إىل ثالث امدمعا وزارة الصحة ال  وميكن اصنيف اخلدمات 

 وال  ثثةعا وزارة الصحة بعيئتعا ومنظمااعا  والتعةديت العدالي   اخلدمات الصحية احلكومية  

 ساتشفيااه  وغدها من الوزارات األخر  اؤتنوردة سدا فيعدا وزارة الددفاع ووزارة الداخةيدة      

ردن طريدو وزارة الصدحة  ويادمح يف اةدك اؤنظمدات        اؤالية رة من وزارة اتةم  ثويةعا مقاشو

واهليئات التابعة لتةك الوزارات بأن امدم اخلدمة ممابل أجر يدفل اؤري   حي  يادمح هلدا   

 بأن ثول نفاعا اقتصاويا بشكل جزئي أو  ة    

  م مدوارو اؤوازندة   ال  اتةم  األمدوال مدن مصداور خدار     العامة اخلدمات الصحية العامة وشقه

 بتمويدل مدن وزارة   وأ لألسدرة  صدروفات اخلاصدة   اؤباإلضدافة إىل التمويدل مدن     لةدولة العامة 

وامدم هذه اخلدمات من ققل اهليئة العامة لةتأمينات الصحية واؤسسادات   الشسون االجتمارية 

 ة(  الطقية واؤاتشفيات التعةيمية التابعة لوزارة الصحة  حتت إشراف وزارة الصح

 مثدل   هو يموم بتمديت اخلدمات الصحية سوا  بربح أو غد ربدح  اخلدمات الصحية اخلاصة  و

واؤسساات األهةية  ذات  اخلاصة  والعياوات واؤاتشفيات اخلاصة التأمني الصحي شر ات 

 الطابل اجملتمعي  أو الديين   

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
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الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان

على المستو  المحليعلى المستو  المركز 

مديريات صحية 

على مستو  المحافظات( 26)

(236)إدارات صحية 

وحدات صحية

(1283)

جهاز وزارة الصحة المركز 

(الديوان )

الهي ات القومية

قطاع مكتب الوزير•

قطاع شئون الهيئات العامة•

 والمؤسسات العامة

قطاع العالقات الصحية الخارجية•

قطاع التخطيط والبحوث•

قطاع الشئون العالجية•

قطاع الشئون الوقائية•

قطاع مكافحة األمراض المتوطنة•

قطاع الخدمات المركزية•

قطاع الشئون المالية واإلدارية•

هي ات حكومية

هي ة المعامل المركزية•

هي ة المصل واللقاح•

هي ة الر ابة الدوائية•

هي ات القااع العام الصحي

هي ة التأمي  الصحي•

هي ة المعاهد والمستشفيات العالجية•

المؤسسات العالجية•

الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان

على المستو  المحليعلى المستو  المركز 

مديريات صحية 

على مستو  المحافظات( 26)

(236)إدارات صحية 

وحدات صحية

(1283)

جهاز وزارة الصحة المركز 

(الديوان )

الهي ات القومية

قطاع مكتب الوزير•

قطاع شئون الهيئات العامة•

 والمؤسسات العامة

قطاع العالقات الصحية الخارجية•

قطاع التخطيط والبحوث•

قطاع الشئون العالجية•

قطاع الشئون الوقائية•

قطاع مكافحة األمراض المتوطنة•

قطاع الخدمات المركزية•

قطاع الشئون المالية واإلدارية•

هي ات حكومية

هي ة المعامل المركزية•

هي ة المصل واللقاح•

هي ة الر ابة الدوائية•

هي ات القااع العام الصحي

هي ة التأمي  الصحي•

هي ة المعاهد والمستشفيات العالجية•

المؤسسات العالجية•
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 تقييم الحكم الرشيد في قطاع الصحة. 3

 م الحكم الرشيد في قطاع الصحةالمبادئ األساسية لتقيي 

ل ات ءلترء،  ءلة مت  ءل،م،ي  ءلةل اا  ليهام تشليام للقيايش ءلح اش ءلرلايت )شهاا ءلة،امال ا 
ءلةلاامر  ا ءللاا متي ا ،اايمت  ءلقااماشنا ة متحاا  ءل ،اامتا ء ،اال م  ا ءلفتءلاا ا ءل  ااما ا ءل فملياا ما تااا 

 ة م  ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي إ 

 ييش ءلح ش ءلرليت ءلة مت  ءلر ي،ي  للق
 المباد  ءللاافرياااا 

ُيقصد بها قياس الممارسات والخطوات التي تم إتباعها لضـمان المحاسـبة الماليـة والقانونيـة 
 واإلدارية والسياسية للجهات المختلفة/الفاعلين.

 المساءلة

ودورهـم ُيقصد بها قياس مدط انخراط الجهات المختلفة/الفاعلين في أنشطة الجهات األخـرط 
 فيها.

 المشاركة 

ُيقصــد بهــا قيــاس مــدط ســهولة الحصــول علــ  معلومــات ودرجــة اجنفتــاح فــي العالقــة بــين 
 الجهات المختلفة/الفاعلين والمواطنين.

 الشفافية

ُيقصد بها قياس درجة التطابق بين سلوكيات وسياسات الحكومة، المجتمـ  المـدني، القطـاع 
 ة المتفق عليها.الخاص،... إلخ والقواعد القانوني

 سيادة القانون

ــدط كــل فاعــل مــن  ــال لمجابهــة الفســاد ل ــاس درجــة تواجــد نظــام متكامــل وفع ُيقصــد بهــا قي
 الفاعلين.

 مكافحة الفساد

ُيقصد بها قياس درجة استجابة الحكومة، المجتم  المدني، القطاع الخاص، ... إلخ لرغبات 
 تصادية والمؤسسية.واحتياجات المواطنين والتغيرات السياسية واجق

 اجستجابة

الحكومة، المجتم  المـدني، القطـاع الخـاص،... إلـخ لخـدماتهم تقديم ُيقصد بها قياس درجة 
 عل  قدم المساواة وطبقا  لمبدأ المساواة في الفرص.

 العدالة

ُيقصد بها قياس الخدمات المقدمة مـن جانـب الفـاعلين ومـدط توفيرهـا ب قـل تكلفـة وفـي أقـل 
 .وقت ممكن

 الكفاءة 

 الفعالية ُيقصد بها قياس مدط رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من جانب الفاعلين.
 



 

 196 

ش،ش  يلش لقييش هذه ءلة امت   لاا فر فا  ةحامشر ر ي،اي  ةةثلاه لل ام لين ءل،م،ايين تاا ءلة لةا  
لخااااتةمتم ا ءلةصااار ا ،ااااشءا ءلح شةاااا  )ءلةر زياااا ما شءل يرشقرءطياااشن )ةشظ ااااش ءلح شةاااا  شةقااااتةش ء

ءلة لة  ءلةتااا فش ءلقطمع ءلخم ا تا ةحمشل  لقيمس ةاتأ قاترلهش  لاا لط ياا ءلح اش ءلرلايتا 
 لا فن يلش قيمس شلقييش ،يم،مت ش،لش يمت هد ا ءل م لين لللفر   لا ل   شتر   ةةمر،الهش 

 للة شامت ،مل   ءلذ رإ شتيةم يلا لفري   للك ءلة شامت:

 ءل م لشن ءلر ي،يشن 
 الفاعلون افرياااا ءللا

تشمل صانعو السياسات وكبار الموظفين، في قطاع الصحة، المسئولون عن اتخـاذ القـرارات 
 )العاملون في الوزارة المركزية ومديريات الصحة(. 

 الحكومة

المقصود بهم موظفو الخدمة المدنية العاملون في قطاع الصحة )مثل األطباء، الممرضـون، 
 عن تقديم الخدمات للجمهور. نخدمات معاونة.....( المسئولواإلداريون، الفنيون، 

موظفو الحكومة 
 )البيروقراطيون(

تشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات المدنيــة، وجماعــات المصــالت، والمؤسســات، 
والجمعيات، والنقابات خاصة العاملة منها في تقديم الخدمات الصـحية سـواء بـ جر أو بـدون 

لمجتمـ  المـدني ذات التـ ثير علـ  القـرارات الخاصـة بتقـديم خـدمات الرعايـة أجر، ومنظمات ا
 الصحية األولية.

 المجتم  المدني

ــة مــ  القطــاع الخــاص، وخاصــة فــي دوره كمقــدم  يــتم التركيــز علــ  عالقــة المــواطن / الدول
 لخدمات الرعاية الصحية األولية )المستشفيات الخاصة/ العيـادات....(، أو كشـريل للحكومـة
فـــي مشـــروعات تقــــديم خـــدمات الرعايــــة الصـــحية األوليـــة، أو مســــئولية القطـــاع الخــــاص 

 اججتماعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية.

 القطاع الخاص
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 مصفوفة تقييم الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية األولية 
 

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة األطراف الفاعلة

 

 .  الحكومة1

 

)ممثلاااااااة فاااااااي 

القياااادات العلياااا 

فاااااااااي قطااااااااااع 

الصاااااااااااااااااااحة، 

وتشمل الوزارة 

المركزياااااااااااة و 

مااااااااااااااااااديريات 

 الصحة(

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات مفعةددة  -1

  واخددل ويددوان رددام الددوزارة  ؤاددا لة

المطددددددداع  آليدددددددات لةمادددددددا لة  

الداخةيددددة( خارم المطدددداع  آليددددات 

   لةماا لة اخلارجية(؟

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات مفعةددة  -2

خدمات بشأن  الصحةؤاا لة مديريات 

الررايدددة الصدددحية األوليدددة وذلدددك     

من:واخددل المطدداع  آليددات لةماددا لة   

(  خارم رن اخلط  الداخةية الداخةية

حد اامح احلكومة أ  يف رأيك إىل -1

حتديددد  يفألطددراف التاليددة سشددار ة ا

نوع اؤشار ة  إرداو اخلط  والدربامج   

 النواحي اؤالية  التنفيذ( مل الدرجة؟

 المطاع اخلاص -

 اجملتمل اؤدني   -

 متةمي اخلدمات -

يف رأيددددك إىل أ  مددددد  اصدددددر  -2

بالررايددة  اؤتعةمددةالمددرارات احلكوميددة 

فيمددا إلددي أ  ورجددة اوجددد شددفافية   -1

بديوان رام الدوزارة   يتعةو بمرارات الصحة

فيما خيص: معرفة الدوافل واألسقان ورا  

ذ المرار/ جعة متخذ المدرار/ افاصديل   اختا

 المرار؟  

فيمددا إلددي أ  ورجددة اوجددد شددفافية   -2

الصحية اؤديريات ب يتعةو بمرارات الصحة

فيما خيص:معرفة الدوافل واألسدقان ورا   

اختاذ المرار / جعة انفيذ المرار/ افاصديل  

 المرار؟

هل احلو يف الصحة معرتف بده   -1

يف المانون الوطين؟ هل هدذا يتوافدو   

مل قانون اؤعاهدات الدولية حلمدوق  

اإلنادددان  ذات الصدددةة بددداحلو يف 

 الصحة ؟

هل هناك قوانني انص رة  رددم  -2

التمييددز واؤادداواة يف احلصددول رةدد  

؟ وهل اتفو خدمات الرراية الصحية

 مل الموانني الدولية حلموق اإلناان؟

إىل أ  حدددد قامدددت احلكومدددة   -3
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 المطاع  آليات لةماا لة اخلارجية(؟

هددل اتددوفر اؤددوارو والصددالحيات    -3

واإلمكانيددات الالزمددة آلليددات اؤاددا لة 

 تنفيذ معامعا؟ل

ما مدد  فعاليدة آليدات اؤادا لة يف     -4

قطدداع الررايددة الصددحية؟ وهددل هدد     

 ماتمةة؟

هل  دان هنداك أ  اسدتجوابات يف    -5

جمةدددس الشدددعب مصدددوص قطددداع   

الصحة  خالل العام اؤاضي؟ ومدا  دان   

موضورعا؟ و ت  ان رددوها؟ ومدا هدي    

 باؤشار ة؟ الصحية األولية

اردددات مدددا مدددد  مشدددار ة المط  -3

األخر  اؤعنيدة ن  التعةديت / القيئدة/    

اؤياه الصرف الصحي/ اإلردالم/   ( يف  

وضددل اخلطدد  الصددحية؟ مددا مددد      

التناددديو بدددني الاياسدددات اخلاصدددة 

 بالصحة والاياسات األخر ؟

اجلعددات اؤعنيددة إىل أ  حدد ُاشددارك   

جملالس الشعقية الصحية/ ااؤديريات  

 /اجملةس األرة  لةصدحة/    ( ا ةية

يف اختدداذ المددرارات اخلاصددة بمطدداع    

  وضل اخلطد  والدربامج  الصحة  مثل 

إىل أ  ورجددة امددوم الميدداوات العةيددا   -3

اخلطدددد  بشددددرح وافاددددد القيانددددات و 

رةدددد   بالصددددحةواؤيزانيددددات اؤتعةمددددة 

اؤاددتويات التالية:ماددتو  ويددوان رددام    

   ؟ماتو  اؤديريات/ الوزارة

 التاليددةإىل أ  ورجددة اتدديح اجلعددات  -4

اؤتعةمدددة بالررايدددة الصدددحية   قيانددداتال

   ؟اؤديريات/ :ويوان رام الوزارةاألولية

مددا هددي سددقل الوصددول إىل بيانددات     -5

-منشدورة  -نرتندت ؟ اإلاخلدمات الصحية

         ؟ -مطقورة

إىل أ  ورجددة امددوم اجلعددات اؤعنيددة  -6

بوضددل ضددواب  قانونيددة حتكددت  دداًل 

 من:

امدددديت وور المطددداع اخلددداص يف  -

 خدمات الرراية الصحية األولية 

امددديت وور اجملتمددل اؤدددني يف    -

 خدمات الرراية الصحية األولية 

اإلطدار   ما مدد   فايدة  يف رأيك  -4

لمددانوني الددذ  وضددعته احلكومددة    ا

اؤنشددآت باياسددات التددزام لضددمان 

 الرراية الصحية األولية؟

هدددل اوجدددد قواردددد وقدددوانني   -5
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 اإلجرا ات ال  اختذت نتيجة لذلك؟

  المطددداعيفهدددل يمدددوم اؤادددئولون  -6

بتمددديت إقددرارات الذمددة اؤاليددة بشددكل  

هدددل يادددمح جلعدددات غدددد    وور ؟

 حكومية باإلطالع رةيعا  ومراجعتعا؟

يددتت فددرض رموبددات   إىل أ  مددد -7

قانونية رة  الميداوات العةيدا يف حالدة    

خدددرق المدددوانني اؤنظمدددة خلددددمات    

 الرراية الصحية األولية؟

هل ثر مجيل مراحل وضل اؤوازنة -8

 ذها لةرقابة العامة والتشريعية؟وانفي

  اادددعيل رمةيدددات التمويدددلادددوفد 

     (؟التنفيذ

الدد  مددا مددد  فعاليددة اآلليددات    -4

اتخددذها احلكومددة لتاددمح سشددار ة    

 :اخلدمات الصحيةاجملتمل اؤدني يف 

إنشدددا  صدددندوق حمةددد  لتمويدددل    -

   باجلعوو الذااية اخلدمات الصحية

إردددداو ورش رمدددل حدددول معدددايد  -

  اؤشار ة اجملتمعية

رمددد مددسثرات اشددجل اجلمعيددات   -

فد  اخلددمات    األهةية رةد  االشدرتاك  

التاليدددة بإااحدددة القياندددات واؤعةومدددات   

/ ويدددوان ردددام الدددوزارة : اخلاصدددة بعدددا

 ؟اؤديريات

إىل أ  ورجددة امددوم اجلعددات اؤعنيددة  -7

تمييت بإااحة القيانات واؤعةومات اخلاصة ب

 /  رةويوان رام الوزاأوا  اخلدمة الصحية؟ 

   ؟اؤديريات

إىل أ  مدددد  اوجدددد اسدددتجابة مدددن  -8

جانب اجلعات التالية لطةقدات احلصدول   

بالصحة وغد متاحة رة  معةومات متعةمة 

   ؟اؤديريات/ :ويوان رام الوزارةلةجمعور

واضدددددحة لةشدددددرا  والتعاقددددددات 

واؤشدددرتيات واؤناقصدددات يف قطددداع 

 الصحة ؟

هددل هندداك إلددزام قددانوني لكقددار  -6

اؤائولني اؤعيدنني يف قطداع الصدحة    

 بدداإلرالن رددن أصددوهلت ققددل وبعددد 

مطاوراعت لةاةطة؟ هل هناك جعات 

 مكةفة باؤراققة رة  ذلك؟

هددل هندداك قددوانني اضددمن ردددم  -7

اضارن اؤصاحل والفصل بني الوظيفة 

يف المطاع احلكومي والمطاع اخلداص  

يف امديت خددمات الررايدة الصدحية    
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هل يوجد نظام حماسقة لةوحددات   -9

الصحية؟ وهل يدتت اؤراجعدة والتددقيو    

 رةيه بشكل وور ؟

هل هناك وراسات لتتقل النفمدات  -10

فدد  قطدداع الصددحة؟ وهددل اددتت بشددكل 

وور ؟ ومن الذ  جيريعا؟ وهل انشدر  

 نتائجعا؟  

 الصحية 

اشدارك يف إوارة   لةصحةإنشا  جلان  -

 واإلشدراف وحشدد   الوحدات الصحية

  اؤوارو

رمل استطالرات رأ  بشدأن قضدايا    -

 اخلدمات الصحية حمدوة يف 

  امصي اؤشكالت إنشا  جلان -

  رمل جلان استماع -

   إنشا  جلان شعقية حمةية -

 الةجنة التنايمية لةجمعيات األهةية -

ربر اجلعددات التاليددة رفضددعا  هددل ادد  -9

اسدتيفا  طةقدات احلصددول رةد  معةومددات    

/ :ويوان ردددام الدددوزارةبالصدددحةمتعةمدددة 

 الصحية؟ؤديريات ا

 الصدحة  موازندة هل يتت نشر بيانات  -10

وهدددل يادددعل احلصدددول  بشدددكل وور ؟

 رةيعا؟

هددل اوجددد آليددات فعالددة لتوريددة     -11

بدددأووار ويدددوان ردددام الدددوزارة اؤدددواطنني 

فيما يتعةو باخلددمات   واؤديريات الصحية

 الصحية؟

هددل يمددوم اؤاددئولون بدداإلرالن رددن   -12

األولية؟  وإن وجد فعل هي مفعةدة؟  

 وما هي معمقات خمالفتعا؟
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 اإلوارة العامددة لةجمعيددات األهةيددة   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدددإلوارات  المدددرارات اإلواريدددة اجلديددددة

بشكل الصحية/ لةكاور الطق  / لةمواطنني 

 وور  ووقيو؟

هددل مسشددرات متابعددة واميدديت األوا    -13

 منشورة ومتاحة لةجميل؟

هل هناك شفافية ف  نشر اؤعةومدات   -14

اخلاصدددددة باؤناقصدددددات والعطدددددا ات    

واؤشددرتيات فدد  قطدداع الصددحة  الشددروط  

واألحكدددام  رمةيدددة التميددديت والمدددرارات  

(؟ هددل هددذه اؤعةومددات متاحددة   النعائيددة

 باعولة لةمواطنني؟
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. العااااملون فاااي 2

 الصحة: قطاع

)اإلدارات الصااحية 

/ الوحااااااااااااااااااااادات 

 الصحية(

 

 

 

 

 

 

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات مفعةددة   -1

ؤاددددا لة اإلوارات الصددددحية بشددددأن 

خدددمات الررايددة الصددحية األوليددة     

 وذلك رة  اؤاتويني التاليني:

من واخل المطداع  آليدات لةمادا لة     -

 الداخةية(

من خارم المطداع  آليدات لةمادا لة     -

 اخلارجية(

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات مفعةددة   -2

ؤاا لة العدامةني بالوحددات الصدحية/    

مكاادددب الصدددحة /     وذلدددك رةددد  

 اؤاتويني التاليني:

من واخل المطداع  آليدات لةمادا لة     -

هددل اوجددد آليددات معةنددة ومتفددو   -1

رةيعا ومفعةة اضمن مشدار ة العدامةني   

يف وضل سياسات وخط  وبرامج وأولدة  

العمدددل يف قطددداع الررايدددة الصدددحية  

   األولية؟

يشددددارك العددددامةني إىل أ  حددددد  -2

باإلوارات الصحية / اإلواريني/ األطقا  

 / اؤمرضني:

 الصحة  وضل خط  وبرامج يف  -

الصدحة / اؤوازندات    موازنةوضل يف  -

 اؤوازية  

يف حتديد االحتياجدات واحتياجدات   -

 التدريب

إلدددي أ  ورجدددة اوجدددد شدددفافية يف   -1

الررايدة الصددحية  صدنل قددرارات  خطدوات  

الصدحية /  رةد  مادتو  اإلوارات   األولية 

 ماتو  الوحدات الصحية؟

إىل أ  حد ياتجيب لطةقات احلصدول  -2

رةد  معةومدات متعةمدة مددمات الررايدة      

الصددحية األوليددة مددن  ددل مددن: العددامةني 

باإلوارات الصحية / األطقدا  / اؤمرضدني/   

 اإلواريني؟  

لشدفافية خطدوات   إىل أ  حد اتادت با  -3

اعددديني العدددامةني بددداإلوارات الصدددحية/  

الوحدددات الصددحية  األطقددا / اؤرضدديني/  

 اإلواريني       ( ؟

مدددد  ادددوافر قدددوانني ولدددوائح   -1

وقدرارات منظمدة لةعمددل يف اإلوارات   

والوحدددات الصددحية  إىل أ  مددد  

يةتددزم العددامةون بدداإلوارات الصددحية 

والوحدددات الصددحية   اإلواريددون /  

 األطقا / اؤمرضون( بعا؟  

إىل أ  مدددد  يةتدددزم العدددامةون  -2

بددداإلوارات/ اإلواريدددون / األطقدددا   

وائح واؤعدايد اؤنظمدة   بالموانني والةد 

 جلووة اخلدمات الصحية؟

مددا هددي ناددقة العددامةني بمطدداع   -3

الصدددحة الدددذين ثدددت معددداققتعت    

ؤخددالفتعت المددوانني والةددوائح مددن    
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 الداخةية(

من خارم المطداع  آليدات لةمادا لة     -

 اخلارجية(

هل يتت مادا لة العدامةني يف قطداع     -3

 ظيفي؟الصحة وفمًا لتوصيفعت الو

هل اوجد  آليات  مثل الدراسدات   -4

االستمصددددائية أو نظددددام الشددددكاو (  

لةحصددول رةدد  آرا  متةمددي اخلدمددة يف 

 اخلدمات الصحية اؤمدمة؟

 

 اؤشار ة يف التعيينات -

 

 

 

 

 

هددل يددتت إااحددة التوصدديف الددوظيفي   -4

اخلاص سعام وماسوليات العامةني بمطداع  

الصدددحة لةعدددامةني بددداإلوارات الصدددحية  

  األطقا / اإلواريني/ اؤمرضني( ؟

عت  مدا هدو الشدكل    يف حالة اإلجابة بن-5

الذ  ادتت بده إااحدة التوصديف الدوظيفي      

 - اإلنرتنددتلةعددامةني بمطدداع الصددحة:   

      ؟  مطقورة -منشورة

هددل يددتت إااحددة التوصدديف الددوظيفي   -6

اخلددداص سادددسوليات اإلوارات اؤختةفدددة 

بالمطاع لةجمعور؟ يف حالة اإلجابة بدنعت   

مددا هددو الشددكل الددذ  اددتت بدده إااحتدده:   

      ؟مطقورة -ورةمنش - اإلنرتنت

إمجدددالي رددددو العدددامةني بمطددداع   

 الصحة؟

هل هناك قوانني اضدمن الفصدل    -4

يف الاةطات ورددم اضدارن اؤصداحل    

يف المطدداع اخلدداص واحلكومددة؟ وإن 

  هل هد  مفعةدة؟ ومدا هد      وجدت

 رموبتعا؟

 



 

 204 

 سيادة القانون الشفافية المشاركة المساءلة األطراف الفاعلة

هل امدوم اإلوارات الصدحية بداإلرالن     -7

رن المرارات اإلوارية اجلديددة لةمدوظفني/   

 لةمواطنني بشكل وور  ووقيو؟

هددل يمددوم ممدددموا اخلدددمات الصددحية  -8

بدداإلرالن رددن اخلدددمات الدد  امدددمعا    

الوحدات الصدحية  واإلردالن ردن وجدوو     

آليات الشكاو  ؤتةم  اخلدمات  واوريته 

 موقه(؟حب

 

المجتماااااااااااااااااااع  .3
 المدني

المؤسساااااات األهليااااااة )

المسااااؤولة عاااان تقااااديم 

خدمات الرعاياة الصاحة 

إىل أ  حد ثتةك منظمات اجملتمل -1

راققة ومتابعدة  اؤدني المدرات الالزمة ؤ

 سياسات قطاع الصحة؟

إىل أ  حددددد ثتةددددك منظمددددات   -2

اادددمح منظمدددات  ورجدددة أ  إىل  -1

اجملتمددل اؤدددني سشددار ة اؤددواطنني   

: إردداو اخلطد    واؤنظمات األخر  يف

ختدداذ قددرارات التشددطيل   والددربامج  ا

هددل يددتت إااحددة امددارير ووريددة رددن    -1

احلكوميددة  فيمددا أنشددطة اؤنظمددات غددد 

يتعةدو سجددال خددمات الررايددة الصددحية   

األولية؟ وما هي طريمة اإلااحة  اإلنرتندت  

إىل أ  مددد  حتددرتم منظمددات    -1

اجملتمل اؤددني المدوانني والضدواب     

اؤنظمددة لةعمددل يف جمددال الررايددة    

 الصحية األولية؟
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األوليااة سااواء بااأجر أو 

 –بااااااااااااااادون أجااااااااااااااار 

والجمعياااات التاااى تاااؤثر 

فااااى صااااياغة سياسااااات 

الرعايااااااااااة الصااااااااااحية 

 األولية(

 

 

اجملتمل اؤدني الوري الكايف سشكالت 

 قطاع الصحة  وبدائل التعامل مععا؟

هل ميتةك اإلرالم المدرات الالزمة  -3

 ؤراققة ومتابعة سياسات قطاع الصحة؟

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات فعالددة  -4

مل اؤدني اتيح: ماا لة منظمات اجملت

 من جانب:اؤواطنني/احلكومة؟  

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات فعالددة  -5

لةمراجعددة اؤاليددة لكددل مددن منظمددات   

اجملتمل اؤدني الد  ااداهت يف امدديت    

 خدمات الرراية الصحية األولية؟

  ؟   لنواحي اؤالية  التنفيذاليومية  ا

مددا هددو ردددو اؤشددرورات الدد         2

 منظمات اجملتمل اؤددني فيعا  تشار 

يف امدددديت اخلددددمات  مدددل احلكومدددة

هدذه  مدا هدي أ ثدر أشدكال     و ؟الصحية

 ما مد  فارةيتعا؟ ؟الشرا ة

هل لد  منظمات اجملتمل اؤددني   -3

 اؤنظمددات غددد احلكوميددة/ اإلرددالم/   

النمابدددات /اؤدددواطنني    ( المددددرات  

ةمشار ة يف الاياسات اؤتعةمة الالزمة ل

 بالصحة؟

 ت ردو اجلمعيات األهةية  النشطة -4

 مطقورة     (؟ -منشورة -

هل يتت النشر بشدكل رةدين لةجمعدور     -2

إيراوات وإنفاق اؤنظمدات غدد احلكوميدة    

اؤتخصصددة يف جمددال الررايددة الصددحية    

 األولية؟

 هددل امددوم منظمددات اجملتمددل اؤدددني  -3

بتوريددة اؤددواطنني حبمددوقعت الصددحية     

واوريتعت بشكل  داف  بالمضدايا الصدحية    

مثددددل  اإلومددددان  انظدددديت األسددددرة     

 اإليدز     (؟

 

إىل أ  مدددد  حتدددرتم منظمدددات -2

ني الضددواب  واؤعددايد اجملتمددل اؤددد

اخلاصة بداجلووة يف جمدال الررايدة    

 الصحية؟

إىل أ  مددد  حتددرتم منظمددات    -3

اجملتمددل اؤدددني العامةددة يف جمددال  

الررايددة الصددحية األوليددة األحكددام  

 المضائية الصاورة حبمه؟
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مد  اوفر الاند المانوني ؤنظمدات   -6

اجملتمدددل اؤددددني ؤادددا لة احلكومدددة 

 والمطاع اخلاص؟

اجملتمددل اؤدددني بإرددداو هددل قددام  -7

امددارير موازيددة رددن خدددمات الررايددة  

الصحية األولية؟ و ت ردوها؟ ومدا هدي   

 نتيجتعا؟

يف جمددال خدددمات الررايددة الصددحية   

األوليددة؟ هددل هددذه اجلمعيددات اتميددز  

بالشددفافية وختضددل لةماددا لة؟ هددل    

أرضا  هذه اجلمعيات األهةية من غدد  

 احلكوميني؟

 القطاع الخاص .4
)كشاااااااااااااااااااريك 

للحكوماااااة فاااااى 

تقااديم الخاادمات 

/ أو كمقااااااااااااادم 

 للخدمة(

د آليددات فعالددة إىل أ  مددد  اوجدد -1

وماددا لة أنشددطة  مراجعددة  فحددص ول

المطاع اخلاص اؤعنية بتمدديت خددمات   

الرراية الصحية األولية؟ من ققل وزارة 

الصحة/ مديريات الصحة / اؤدواطنني/  

إىل أ  مد  ُاعدد مشدار ة المطداع     -1

فيمددا يتعةددو مدددمات  فعالددة اخلدداص

 يف  ل من: الرراية الصحية األولية

 احلكوميةإرداو اخلط  والربامج  -

ة رن أنشطة هل يتت إااحة امارير ووري-1

اؤنشآت اخلاصة العامةدة يف جمدال امدديت    

الرراية الصحية؟ هل يتت نشدر إيدراوات /   

 نفمات هذه اجلعات بشكل رةين؟  

هل العموو اؤربمة بني المطداع اخلداص   -2

إىل أ  مدددد  حيدددرتم المطددداع   -1

اخلددداص  اؤاتشدددفيات  اؤرا دددز   

ت اخلاصدة     (  الصحية  العيداوا 

  ل من:

الموانني والضواب  اؤنظمدة لةعمدل    -
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 اإلرالم / اؤنظمات غد احلكومية   ؟ 

إىل أ  مددد  اوجددد آليددات فعالددة  -2

ومادا لة اؤشدرورات   مراجعة  فحص ول

عنية بتمديت خدمات الررايدة  اخلاصة اؤ

الصدددحية األوليدددة؟ مدددن ققدددل وزارة   

الصحة/ مديريات الصحة / اؤدواطنني/  

 اإلرالم / اؤنظمات غد احلكومية؟

 الموانني والتشريعات اوإرد -

 الصحية انفيذ اؤشرورات -

 الصحية شروراتاؤمتابعة وصيانة  -

 امديت اخلدمات الصحية -

  ة والعينيةاؤالي التربرات -

أ ثر هذه الشرا ات شيورا؟ ومدا  ما -2

هددو ردددو العمددوو اؤربمددة مددل المطدداع  

 ؟اخلدمات الصحيةاخلاص يف جمال 

 

 يف جمال الرراية الصحية األولية واحلكومة  اتاح وانفذ بطريمة شفافة؟ 

الموانني والضواب  اخلاصة باجلووة -

 يف جمال الرراية الصحية األولية

األحكدددام المضدددائية والمدددرارات   -

  اإلوارية

هل هناك ضواب  واضحة ومةزمة  -4

حتكددت الشددرا ات  بددني احلكومددة   

خلدداص يف جمددال امددديت  والمطدداع ا

الرراية الصحية األولية؟ ما ه ؟ مدا  

 مد  فارةيتعا؟
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 تابع: مصفوفة تقييم الحوكمة فى قطاع الرعاية الصحية األولية

 

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة  االستجابة األطراف الفاعلة

 

 .  الحكومة1

 

)ممثلاااااااة فاااااااي 

القياااادات العلياااا 

فاااااااااي قطااااااااااع 

الصاااااااااااااااااااحة، 

الوزارة  وتشمل

المركزياااااااااااة و 

مااااااااااااااااااديريات 

 الصحة(

 ليدداتمددا مددد  فعاليددة اآل -1

اتقععددددا احلكومددددة   الدددد 

 لالحتياجددددات لالسددددتجابة

جمددال طارئددة يف الشددكالت واؤ

 الرراية الصحية األولية؟

/ سررة ما ناقة استجابة  -2

 اسددتجابة ويددوان رددام الددوزارة

بشددأن  اؤمدمددة إليددهلةشددكاو  

 ؟اخلدمات الصحية

/ سددددررة  مددددا ناددددقة  -3

هل الاياسات احلكومية  -1

اوفر وصول اؤواطنني بطريمدة  

شدددامةة وراولدددة خلددددمات  

 الرراية الصحية األولية؟

هددل هندداك أيددة بددرامج    -2

حكوميددة لتاددعيل اسددتفاوة   

الفمددرا  واؤعمشددني واؤعدداقني 

والنادددا  واألطفدددال     مدددن 

اخلدددمات الصددحية  وهددل   

فددة واددتت  هددذه اؤعددايد معرو 

هددل اوجددد إسددرتاايجية   -1

 وطنية لكل من:

خدددمات الررايددة الصددحية  -

مراقطة باالحتياجات األوليدة   

 الوطنية   

مكافحدددة األمدددراض مثدددل  -

 الاددل / اؤالريددا / فدددوس   

 نمص اؤنارة القشرية      (؟

لةصددحة اإلجنابيددة وانظدديت  -

 األسرة

اموم احلكومدة   إىل أ  مد  -1

بدددإجرا  اسدددتطالرات ووريدددة  

لمياس مد  رضا اؤدواطنني ردن   

مدا مدد  رضدا متةمدي      اخلدمة؟

كومية ردن جدووة   اخلدمات احل

 هذه اخلدمات؟

هل هناك آليدات لةشدكاو     -2

واضحة ويادعل الوصدول إليعدا    

إلواندددة أ  مشدددكةة يف امدددديت  

خدمات الرراية الصحية األولية 

 اطيب اؤوظفني  الفااو  وسو  

إىل أ  حددد اتاددت المددوانني   -1

واإلجددددرا ات الدددد  اطقمعددددا  

احلكومدددة  اربدددة الفاددداو يف 

 قطاع الرراية الصحية بالفعالية؟

إىل أ  مددد  ُااددعت آليددات   -2

التعدددديني والفصددددل / الرتقددددي 

لررايددددة لةعددددامةني يف جمددددال ا

الصددحية األوليددة يف احلددد مددن   

 الفااو؟

هددل حجددت قضددايا الفادداو    -3
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اؤددديريات الصددحية اسددتجابة  

بشدأن   اؤمدمدة إليعدا  لةشكاو  

 ؟اخلدمات الصحية

ما هي األووات اؤاتخدمة  -4

لادددماع شدددكاو  اؤدددواطنني  

والرو رة  اااؤالاعت  صندوق 

الشكاو / خ  ساخن/ مواقدل  

 الكرتونية     (؟

يف رأيددددك إىل أ  مددددد   -5

سخدددذ العوامدددل التاليدددة يف   ا

ل ويدوان ردام   االرتقار رند ُصن

لاياسددددات  وزارة الصددددحة 

 بطريمة موضورية؟

هددددل هندددداك خريطددددة  -3

لةررايددة الصددحية األوليددة يف 

مصر  اوضدح االحتياجدات    

 ناقة التططية     (؟

مدددا هدددو حجدددت اإلنفددداق -4

 اؤعداقني   رالماحلكومي رة  

مددن إمجددالي اإلنفدداق رةدد    

 ؟خدمات الرراية الصحية

ما هو حجت اإلنفاق رةد    -5

رراية األم والطفل  ناقة من 

 لةتطعيت األطفال -

 رة  ما هي ناقة اإلنفاق  -2

 ا ةدي  الندااج  الصدحة مدن  

  اإلمجالي؟

ما هو حجت إنفاق األسدرة   -3

قطداع خداص /    الصحة؟رة  

حكدددومي /     ؟ ومدددا هدددي 

ناددقتعا مددن إمجددالي وخددل   

 األسرة؟  

 اؤاداردات  ما هي ناقة -4

 اؤخصصة لةصدحة  اخلارجية

 نورية اخلدمات  اخل(؟

 ددت ردددو الشددكاو  خددالل   -3

العام اؤاضي؟ و ت منعا مت النظر 

 فيعا وحةعا؟

إوارات ماددسولية  هددل هندداك-4

ردددن اؤتابعدددة والتميددديت ألوا    

خدمات الرراية الصحية األولية 

؟ ومدددا هدددي معددددالت إجدددرا  

اؤتابعددة والتميدديت؟ ومددن الددذ    

يمددوم بعددا  جعددات ماددتمةة(؟  

 وهل اموم بنشر اماريرها؟

اؤعةن رنعا اعكس واقدل الفاداو   

 يف جمال الصحة؟

إىل أ  مد  ُاطدور احلكومدة    -4

آليات لةحدد مدن فدرص الرشدوة     

والفااو يف قطاع الرراية الصحية 

 األولية؟

ما مد   فاية/ صرامة قواردد  -5

إجدددرا  اؤناقصدددات واؤزايددددات 

 الالزمة لةحد من الفااو؟  

هل اطقو احلكومة سياسات  -6

وقددوانني فعالددة  اربددة الفادداو 



 

 210 

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة  االستجابة األطراف الفاعلة

اإلجدرا ات   الصحة  مدل ذ در  

يف هدذا  الدديوان  ال  اختدذها  

 (:الشأن

 اؤواطنني احتياجات -

ضددددددطوط واحتياجددددددات  -

   اجملتمل اؤدنيمنظمات 

ضطوط واحتياجات  المطداع   -

 اخلاص

واجععددا يالدد   اؤشددكالت -

 بوجه رام قطاع الصحة

خدمات لي اإلنفاق رة  إمجا

 ؟الرراية الصحية

األسرة  إنفاقما هو حجت  -6

 اخلددددمات الصدددحية رةددد  

 ناددقة مددن إمجددالي وخددل   

األسدددر يف الريدددف واألقددداليت 

واؤنددداطو اؤعمشدددة ممارندددة  

 باحلضر؟  

مددا هددي ناددقة اططيددة     -7

ؤنددداطو  الصدددحةخددددمات 

الريددف والقدددو والعشددوائيات 

الوحدددات واحلضددر  اوزيددل 

من إمجالي حجت اؤاداردات  

األجنقيدددة؟ مدددا هدددي طدددرق  

التخطدي  لطةددب اؤادداردات؟  

 هي أوجه صرفعا؟   وما

إىل أ  مد  يتادت إنفداق    -5

الددوزارة / اؤددديريات التابعددة  

هلا بالكفدا ة يف اإلنفداق رةد     

 اخلدمات الصحية؟

هل ميكن إجرا  اعديالت  -6

يف اؤوازنددة خددالل العددام سددا  

يتناسددددب مددددل الظددددروف   

هل هنداك أ  مقداورات مدن    -5

ققدل منظمدات اجملتمدل اؤدددني    

خلددمات الررايدة   إلجرا  امييت 

  مثدل بطاقدات   ألوليةالصحية ا

 citizenامريددر اؤددواطنني 

report card  ؟ وإن وجدد

هل اعرضوا أل  مضدايمات مدن   

ققل احلكومدة أو رددم الوصدول    

 لةمعةومات اؤطةوبة؟

مدددا هدددي نادددب اإلصدددابة  -6

بددداألمراض اؤزمندددة  الادددكر /  

االلتعان الكقد الوبائي/ الفشدل  

يف قطدددداع الررايددددة الصددددحية  

 األولية؟
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 اؤناطو الريفية احتياجات-

احتياجددددددات اؤندددددداطو   -

 العشوائية

 احتياجات ا ةيات -

احتياجدددددات اؤعمشدددددني  -

 /اؤعاقني/ الناا  / األطفال

يف رأيددددك إىل أ  مددددد   -6

سخدددذ العوامدددل التاليدددة يف   ا

االرتقار رند اختداذ مدديريات   

قددددرارات متعةمددددة  الصددددحة

بالرراية الصحية األولية  مدل  

افيًا باؤمارنة مل جطر الصحية

 ردو الاكان(؟

هندداك حتيددز لةنددوع  هددل -8

يف  ف  التعييندات أو الرتقدي   

يف / ويدددوان ردددام الدددوزارة   

 ؟ الصحيةاؤديريات 

عتمدددددد إىل أ  حدددددد ي -9

يف ويوان رام الدوزارة  التعيني 

 نظام اجلدارة؟رة  

هل اخلدمات الصدحية   -10

واألوويددة لددألم والطفددل اددوفر 

 واؤتطدات أو االحتياجات؟  

مددا هددو ردددو الوحدددات    -7

الصدددحية الددد  مت إنشدددا ها 

 يثا  خالل العام اؤاضي(؟حد

مددا هددو ردددو سدديارات     -8

 اإلسعاف لكل وحدة صحية؟

ما هي ناقة التارن مدن   -9

اؤدال العدام اؤخصدص لةمطداع     

الصددحي؟ مددا هددو الفددرق بددني 

إمجددالي اؤخصددص وإمجددالي  

 اإلنفاق؟

الكةددو / القةعارسدديا /الاددل /   

/الربددددددو/ واألورام اخلقيثددددددة 

 المةب    ( 

هددل هندداك معددايد متقعددة    -7

اخلدددددمات لضددددمان جددددووة  

جمدددال احلكوميدددة اؤمدمدددة يف 

مددا  ؟الررايددة الصددحية األوليددة 

مددد   فددا ة بددرامج االرتمدداو    

 واجلووة؟

هددل يةتددزم المطدداع فعةيددًا     -8

بتنفيددددذ األهددددداف واخلطدددد  

اؤنصوص رةيعا اؤتعةمة سعدايد  



 

 212 

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة  االستجابة األطراف الفاعلة

عا ااإلجرا ات ال  اختدذ  ذ ر

 (:هذا الشأنيف اؤديريات 

 واحتياجدددددداتضددددددطوط  -

 اؤواطنني

ضددددددطوط واحتياجددددددات  -

   اجملتمل اؤدنيمنظمات 

ضطوط واحتياجات  المطداع   -

 اخلاص

واجععددا ُاشددكالت الدد  اؤ  -

 بوجه رام الصحة

إذا د جمانددا هلددذه الفئددات؟ 

اتواجددد  هددل هندداك نظددام   

فعددال يضددمن وصددول العددالم 

لةفئددات غددد المدداورة رةدد    

 الدفل؟

هددددل هندددداك حريددددة  -11

لةماددئولني رةدد  اؤاددتويات  

اؤر زيددددة  أو ا ةيددددة أو  

اإلوارات يف اوزيددل اؤددوارو؟  

هددل هندداك ضددمانات فعالددة  

لضمان اوزيل اؤوارو بطريمدة  

منصددفة؟ ومدددا هددي آليدددات   

مددا هددي معدددالت ردددم   -10

اددوافر األوويددة األساسددية يف   

 الوحدات الصحية؟

ال  هل يتت اوزيدل األمدو  -11

اؤعدددات الطقيددة  واألوويددة    

لةوحددددات الصدددحية بشدددكل 

 وور  وف  وقت مناسب؟

هددددل هندددداك معددددايد  -12

واضددحة وموضددورية وشددفافة  

لتخصددديص اؤدددوارو الالزمدددة 

ؤرافو خدمات الصحة  اؤوارو 

اؤاليددة  األطقددا    اؤنشددآت  

 اجلووة؟

ة ردن  ما هي اجلعدة اؤادسول  -9

مراجعددة وضددمان جددووة امددديت  

خدددددمات الررايددددة الصددددحية 

األوليددة؟ هددل هندداك جعددات    

 ماتمةة؟
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 اؤناطو الريفية احتياجات-

احتياجددددددات اؤندددددداطو   -

 العشوائية

 احتياجات ا ةيات -

احتياجات الفئات اؤعمشدة   -

 عاقني / الناا  / األطفال / اؤ

 

 

 خل المطاع؟اطقيو العدالة وا

 

 

 

واوزيدددل اؤعددددات واؤدددواو   

واألووية(؟ وهل اتت بنا ًا رة  

بنددا ا رةدد    االحتياجددات أم

 اؤوازنة الاابمة؟

إىل أ  مدددددد  يددددددتت   -13

التنادددددديو بددددددني اإلوارات 

واجلعدددات اؤختةفدددة واخدددل 

المطدددداع ؟ التنادددديو مددددل   

الدددوزارات األخدددر   خدددارم 

 المطاع(؟
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. العااااملون فاااي 2

قطاااااااع الرعايااااااة 

الصااااحية األوليااااة 

)اإلدارات 

الصحية/ الوحدات 

 الصحية...(

 

إىل أ  مدددد  يادددتجيب  -1

 اإلوارات  اإلواريون/ األطقا  يف

فيما يتعةو  ات الصحيةوالوحد

مدددمات  الررايددة الصددحية  

 :إىلاألولية 

 واحتياجدددددداتضددددددطوط  -

 اؤواطنني

ضددددددطوط واحتياجددددددات  -

   اجملتمل اؤدنيمنظمات 

ضطوط واحتياجات  المطداع   -

 اخلاص

هناك حتيز لةندوع يف  هل  -1

التعييندددددات / الرتقدددددي يف 

دات اإلوارات الصحية والوحد 

الصحية؟ هل اتت التعييندات  

/ بشددكل متكددافئ والرتقيددات

يتناسددب مددل االحتياجددات   

 ؟ويعتمد رة  اجلدارة

يموم يف رأيك إىل أ  حد  -2

 باخلدمات الصدحية العامةون 

بتمديت اخلدمة بشدكل رداول   

 كل من:ل

مددا هددي ناددقة األطقددا  /   -1

لإلواريدددددني يف الوحددددددات  

 الصحية؟

إىل أ  مد  يتات اوزيدل    -2

األطقددددا  بالكفددددا ة رةدددد    

 الوحدات الصحية؟

إىل أ  مدددددد  اتادددددت   -3

إجددرا ات خدددمات الررايددة   

 الصحية األولية بالتعميد؟

هددل اتددوفر مدونددة قوارددد  -4

الاةوك  منشورة وموزرة رة  

هددددل يمدددددم العددددامةون     -1

 بدداإلوارات الصددحية / األطقددا   

اخلدمة رة  ورجدة راليدة مدن    

 اجلووة؟

مددا هددي ورجددة الرضددا رددن  -2

خدددددمات الررايددددة الصددددحية 

 األولية؟

 

 إىل أ  مد  اوجدد وسدائل    -1

رقابة رة  أوا  ممدمي اخلدمات 

 الصحية حتد من الفااو؟

هددل يمددوم طددالقوا اخلدددمات  -2

بتمددديت الرشدداو  أو اإل راميددات 

لةحصول رةد  خددمات الررايدة    

الصدددحية األوليدددة  مادددح آرا   

 متةمي اخلدمات(؟  
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شدكالت الدد  ُيواجععددا  اؤ  -

 اؤواطنون

 اؤناطو الريفية احتياجات -

احتياجددددددات اؤندددددداطو   -

 العشوائية

 ت ا ةياتاحتياجا -

هددل هندداك مكااددب لتةمددي   2

اؤدواطنني   / ممرتحدات شكاو 

/ الوحدددات وارات اإلواخددل 

 الصحية؟

  هدددل هنددداك أولدددة رمدددل 3

 الذ ور / اإلناث -

 الريف واحلضر -

 ا ةيات -

 اؤناطو اؤعمشة -

 ماورينالماورين وغد ال -

 ذو  االحتياجات اخلاصة -

هددل روااددب اإلواريددني /  -3

الكددداور الطددد    األطقدددا   

اؤمرضني    ( راولة ممارندة  

بأقرانعت يف المطاع اخلداص   

 العامةني؟

هدي معددالت التطيدب    ما  -5

 رن العمل بني الطاقت الط ؟  

رددددو اؤدددوظفني  أطقدددا   -6

ممرضدددني ومادددعفني وفنيدددي 

خمترب     ( اؤخصدص لكدل   

 وحدة صحية؟

رددددو ممددددمي اخلدمدددة   -7

الصدددحية إىل رددددو متةمدددي   

 اخلدمات الصحية احلكومية؟

هل اتععد احلكومة بقندا    -8
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واضحة ارشد العامةني لكيفيدة  

التعامدددل مدددل احتياجدددات / 

 شكاو  / ممرتحات اؤواطنني؟

 

أو رة  اؤاتو  اإلقةيمي  أو 

يف الوظددائف األخددر ؟ ومددا   

هي االمتيدازات الد  اعطد     

لةكددداور الطددد  لةخدمدددة يف 

اؤنددددددددداطو النائيدددددددددة  

     ؟ الريفية  

 

المدددددرات لضددددمان  فددددا ة  

حية اإلوارات/ الوحدددات الصدد

 يف امديت الرراية الصحية؟

هل يتت امييت أوا  ممددمي   -9

خددددمات الررايدددة الصدددحية 

 األولية بشكل وور ؟

 

. المجتمع 3

 المدني

 

عددددددتت إىل أ  مددددددد  ا -1

منظمات اجملتمل اؤدني الد   

راية الصحية امدم خدمات الر

 كل من:باالستجابة لاألولية 

إىل أ  حدددددد يطقدددددو   -1

اجملتمددل اؤدددني ارتقددارات   

الدددة يف ادددوفد خددددمات العد

 الرراية الصحية األولية:

إىل أ  مددددددد  امدددددددم  -1

منظمدددات اجملتمدددل اؤددددني  

العامةدددة يف جمدددال خددددمات 

الررايدددة الصدددحية األوليدددة   

خدددددمااعا يف مدددددة زمنيددددة 

إىل أ  مد  ُااعت اجلعات  -1

التالية يف امديت خدمات الرراية 

الصدددحية األوليدددة/ حتاددددني   

األحوال الصحية / رفدل الدوري   

 الصحي/ رفل الوري باحلموق:

هل هناك مقاورات جمتمعية  -1

ؤكافحة الفااو يف قطاع الررايدة  

 الصحية األولية؟

هددل مت إجددرا  وراسددات أو   -2

استمصا ات حول قضدايا الفاداو   
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 احتياجات اؤواطنني -

 احتياجات الريف واألقاليت -

 احتياجات العشوائيات -

احتياجدددددات النادددددا  /   -

 األطفال  

 اؤشكالت الطارئة -

مددا هددي اآلليددات الدد      -2

اعتمد رةيعا اجلعدات التاليدة   

لالسدددددتجابة الحتياجدددددات 

 الصحية:

 الناا  واألطفال -

 الريف / احلضر -

 ا ةيات -

 اؤناطو اؤعمشة -

 الفمرا  وغد الماورين -

 اؤعاقني -

ما هي أ ثر اآلليات ال   -2

يعتمد رةيعا اجملتمل اؤددني  

لةدفاع رن حموق اةك الفئات 

بشددكل حيمددو العدالددة مددل   

مناسدددقة/ اكةفدددة مناسدددقة /  

جددووة مناسددقة/ هددل ياددعل  

الوصدددول إليعدددا واحلصدددول  

 رةيعا؟

إىل أ  مدددددد  حتمدددددو  -2

ؤددددني منظمدددات اجملتمدددل ا

أقصدد  اسددتفاوة مددن اؤددوارو   

 اؤالية/  غد اؤاليدة( اؤتاحدة   

لدددديعا يف امدددديت خددددمات   

 الرراية الصحية األولية؟

 

 

 ةيةاجلمعيات األه-

اجلمعيات التابعة لةمسسادات  -

 الدينية

 اؤرا ز القحثية -

 اإلرالم -

 النمابات -

إىل أ  مد  اتات خددمات   -2

الررايددة الصددحية األوليددة الدد  

ُامدددددمعا اجلعددددات التاليددددة  

 :ووةاجلعايد بتطقيمعا ؤ

يف المطاع من منظمدات اجملتمدل   

 اؤدني ؟

ن حجددت قضددايا هددل اددر  أ -3

الفااو اؤعةدن رنعدا يف منظمدات    

اجملتمدددددل اؤددددددني العامةدددددة 

باخلدمات الصحية اعكس واقدل  

 الفااو يف اةك اؤنظمات؟

هددل هندداك قددوانني حا مددة   -4

ؤكافحدددة الفاددداو يف منظمدددات  

اجملتمل اؤدني اؤمدمة خلددمات  

الرراية الصحية األولية؟ مدا هدو   
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عدة  الوحدات الصدحية التاب  -

 لةمسساات الدينية

الوحدات الصدحية التابعدة    -

 لةجمعيات األهةية

هدذه اجلعدات    تةكثهل  -3

لالسددتجابة المدددرات الالزمددة 

 الحتياجات اؤواطنني؟

 هددذه مددوماإىل أ  مددد   -4

يف اوصدديل  هابدددوراجلعددات 

اجملتمدددددل إىل  احتياجدددددات

 ؟اؤائولني

ت؟ ومدا هدي   غدها من الفئدا 

هددذه اآلليددات؟ ومددا مددد     

 فعاليتعا؟

 

 اجلمعيات األهةية-

اجلمعيات التابعة لةمسسادات  -

 الدينية

 ما ه  معددالت الرضدا ردن    -3

اخلدمات ال  ُامدمعا منظمدات  

اجملمددددل اؤدددددني يف جمددددال  

خدددددمات الررايددددة الصددددحية 

 األولية؟

 

 حجت وأنواع الفااو بعا؟
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ع . القطااااااااااااااا4

 الخاص

 

إىل أ  مدددد  يادددتجيب  -1

المطداع اخلدداص فد  خدددمات   

الررايدددة الصدددحية األوليدددة   

  اؤاسولية االجتمارية( ل:  

 احتياجات اؤواطنني -

 احتياجات الريف واألقاليت -

 احتياجات العشوائيات -

 احتياجات الناا / األطفال  -

 اؤشكالت الطارئة - 

ما مد  اسدتجابة المطداع    -2

 / الرتقدديهددل التعيينددات -1

اددتت  يف اؤسساددات اخلاصددة 

بشددكل ردداول ياددمح بتكددافس 

 الفرص؟  

هل يطقو المطاع اخلاص  -2

سياسددات معينددة  اؤاددئولية  

االجتمارية( لضدمان حصدول   

خدمات   األطراف التالية رة

 صحية راولة:

 الالناا  واألطف -

الريف/ ا ةيات/ اؤناطو  -

إىل أ  مددددددد  امدددددددم  -1

اؤسساات اخلاصدة خددمااعا   

الصحية  فد  وقدت مناسدب/    

اكةفة مناسقة/ جووة مناسقة/ 

سددعولة الوصددول/ احلصددول   

 رة  اخلدمة(؟

إىل أ  مدددددد  ُاحمدددددو  -2

خدددمات الصددحية اخلاصددة   

ؤددوارو أقصدد  اسددتفاوة مددن ا 

اؤتاحددة لددديعا  ماليددة / غددد 

 مالية(؟

إىل أ  حددد يطقددو المطدداع   -1

اخلدداص وراسددات قيدداس رضددا  

اؤددواطنني رددن اخلدددمات الدد   

 يمدمعا؟

ما هي معددالت الرضدا ردن     -2

المطددداع اخلددداص يف خددددمات 

 جمال الرراية الصحية األولية؟ 

إىل أ  حددد يةتددزم المطدداع    -3

اخلدداص سعددايد اجلددووة التدد  

 عا وزارة الصحة؟اضع

هددل اتددوفر قددوانني مكافحددة  -1

الفادداو يف المطدداع اخلدداص؟ وإىل 

 أ  مد  اطقو؟

هل اةتزم اجلعدات اخلاصدة    -2

العامةدددة يف امدددديت اخلددددمات   

 الصحية بموانني حماربة الفااو؟

 ددت ردددو قضددايا الفادداو يف   -3

المطاع اخلاص اؤتعةمة مددمات  

 الرراية الصحية األولية؟ 

طا  ادراخيص رمدل   هل مت إل -4

منشآت خاصة أو إغالق منشدآت  
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ا  الحتياجددات اخلدداص بالوفدد

المطاع احلكومي يف مشرورات 

 الشرا ة بينعما؟

 اؤعمشة

 الفمرا  وغد الماورين -

 اؤعاقني -

خاصة ؤخالفتعا ؤعدايد اجلدووة    

 أو ألسقان فااو؟

 

 

 



 

 مصادر المؤشرات 

هناك العديد من اؤسشرات الوطنية والدولية  وال  قد ااارد يف امييت احلو مة ف  قطاع الرراية الصحية األولية 

اؤمكن العمل رة  استحداثه  وفيما ية  بع  اؤصاور الرئياية  يف مصر  بعضعا متوافر واآلخر غد متوافر  ومن

 ؤسشرات امييت احلكت الرشيد ف  قطاع الصحة هي :

 اؤاوح اؤيدانية لألسر -1

 ماح آرا  اخلربا  -2

 Client Exit Interviewsماح امييت األوا  ؤتةم  اخلدمات  -3

 وراسات مكتقية / وراسات الاجالت      -4

 لبةانات عن طريق:وميون اكصمل على هذه ا

 وزارة الصحة والاكان يف مصر -5

 CAPMASاجلعاز اؤر ز  لةتعقئة العامة واإلحصا   -6

 IDSCمر ز اؤعةومات وورت اختاذ المرار  -7

 SCCمر ز العمد االجتماري  -8

  WHS)منظمة الصحة العاؤية  إحصا ات الصحة العاؤية -9

 DHSماح الصحة والاكان  -10

 DREHامرير التنمية القشرية يف مصر  -11

 Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)القنك الدولي   -12

13- USAID -National Health Accounts  
  Public expenditure tracking surveys (PETS)ماوح اتقل نفمات اؤوازنة العامة  -14

 امرير النزاهة الدولية -15

 منظمة الشفافية الدولية -16
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  :الخطوات التالية 

فإن جمرو االافاق رة  إطار رام لتمييت احلو مة خلدمات الرراية الصحية األولية  ال يعد نعايدة  وبطقيعة احلال 

اهتمام اؤر ز بمضايا احلو مة يف هذا المطاع  فاإلطار العام الذ  مت استعراضه يف الصفحات الادابمة ميثدل نمطدة    

األطراف ذات العالقة  سوا   انت حكومية القد   حي  سيموم اؤر ز بإجرا  العديد من الرتايقات اؤسساية مل 

أو غد حكومية  وال  ميكنعا اؤااهمة يف اقن  ووضل هذا اإلطار حمل التنفيذ  من خالل مجدل وإوارة واقداول   

 القيانات اؤختةفة 

هذه الرتايقات البد وأن اتواز  مل جعد أخر ضخت يتمثل يف حتويل هذا اإلطار إىل مسشرات حمددوة ورصدينة     

ط  مكونااه اؤختةفة واكون قابةة لةمياس الكمي بشكل حيمو هدف قيداس مادتو  احلو مدة يف المطداع  وألن     اط

مجل القيانات اخلاصة بمطاع الرراية الصدحية األوليدة  هدي رمةيدة ارا ميدة شدار ت فيعدا الدوزارة واهليئدات          

 ز سديموم  بالتعداون مدل اؤسسادات     واؤسساات اؤختةفة رة  مدار الانوات الاابمة  فإن فريدو احلو مدة بداؤر   

الراغقة ف  اؤااهمة ف  هذا اجلعد  بإرداو خريطة شامةة لةمطاع اتضمن اجلعدات التد  امدوم جبمدل القياندات      

 ونورية هذه القيانات ومد  فارةيتعا ف  قياس احلو مة ف  المطاع   
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 مقـدمـة:

ءلشرقاا  ءلهااشا  لااا ءل هاامت ءلةخلصاا   اا تءر  قطاامع ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحا   ةهشرياا  للقااا هااذه 
ةصار ءلفر ياا ا ةاا   ياامن ة،اا شليمت شءخلصمصاامت هااذه ءل هاامتا شةصاامتر لةشيلهاام شتقاام  للقااشءاين ءلحم ةاا  

 لفة  هذء ءلقطمعا شءلفالقمت ءللاظيةي   ين هذه ءل همت ش فههم ءل فؤإ
 

 صرف:مؤسسات قطاع المياه وال
يفت قطمع ةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا فحت فهش ءلقطم امت ءلختةيا  تاا ءلة لةا ا شقات لاش إتخام  ءلفتيات 
ةن ءللفتيالت  لا ءلهي   ءلةد،،اا شءللاظيةاا لهاذء ءلقطامعا آخرهام ة ةش ا  ءلقاشءاين ءللاا لاش إصاتءرهم 

 ا شها ءلقشءاين ءلةفةش   هم حلا ءآلنإ  2004 مش 
 هاامت ءلة،اا شل   اان ءلقطاامع تااا ثااالث  هاامت ر ي،ااي  لفةاا  لحاات ةظلاا  شزءر  شللخاا  هااذه ءلقااشءاين ءل

 ءإل، من شءلةرءتا شءللاةي  ءلفةرءاي ا  ةم لحتت ة ةش   ءلة، شليمت ءللا لخل   هم     ه إ
 

 هذه ءل همت ها:
 إ ءلهي   ءلقشةي  لةيمه ءللرس ش ءلصر  ءلصحاإ1
 ءللر مت ءللم ف  لهمإ إ ءللر   ءلقم ه  لةيمه ءللرس ش ءلصر  ءلصحا ش2
 إ  همز لاظيش ةيمه ءللرس ش ءلصر  ءلصحا ش حةمي  ءلة،لهلكإ3
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 الهيكل التنظيمي للقطاع:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2008( يوضت الهيكل التنظيمي لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي سنة 1شكل رقم )
 (2011 - 2010المصدر: التقرير النهائي لمبادرة الالمركزية المصرية )

 

 

 لمياه القومية الهيئة

  الشرب

 الصحى والصرف

  اإلسكان وزير

 العمرانية والتنمية قوالمراف

 

  الشرب مياه قطاع تنظيم جهاز

 و الصحى والصرف

 المستهلك حماية

 

 لمياه القابضة الشركة

 الصرف و الشرب

   الصحي

 الشرب مياه  شركــــات

 الصحي الصرف و

  لمياه التنفيذي الجهاز

 الصرف و الشرب

 والجيزة القاهرة)الصحي

 (واالسكندرية والقليوبية



 ة، شليمت ش،نلطمت ةد،،مت ءلقطمع:

 
 الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي: .1

 مااات ةلاارش مت ةياامه ءللاارس ش ءلصاار  ءلصااحا للش هاام ءلهي اا  ءلفمةاا  لةياامه ءللاارس ش   1981حلااا  اامش  
 1981ا ا ش تاا  امش ءلهي   ءلفمةا  للة امرأ شءلصار  ءلصاحا  أحات ءلهي امت ءللم فا  لاشزءر  ءإل،ا من ش ءلةرءتا

  الاما ءلهي ا  ءلقشةيا  لةيامه ءللارس شءلصار  ءلصاحا حياث  ةفات ءلهي لاين  197صتر ءلقرءر ءل ةهشرأ رقاش 
ءلفمةلين لةيمه ءللارس شءلصار  ءلصاحا شءخلصات  ةحمتظامت  ةهشريا  ةصار ءلفر يا   ةيفهام  اتء ةحامتظلا 

للا يااذ  لةياامه  ءللاارس ش ءلصاار  ءلصااحا ) ةاام هااش ءلقاامهر  ءل  اارأ ش ءإل،اا اتري  ءللاامن لل فاامن حملياام  ءل هاامز ء
 مإ1ة ين تا ءلل   رقش 

 
 مهام الهيئة : 

 ر،ش ءل،يم،مت ش ءلخطط لالمطا ةيمه ءللرس ش ءلصر  ءلصحا  لا  ءلة،لشأ ءلقشةاإ -
  ة  ءلترء،مت ش ءللصةيةمت ش ءإللرء   لا لا يذ ءلةلرش مت ءلقشةي  ءل  رأ  ةحمتظمت ءلقمليشإ  -
لقاتيش  -ةرء ز ءللتريس لرت  ءل  ما  ءإلالم يا  تيةام يخا  ف ةام  ةيامه ءللارس ش ءلصار  ءلصاحا إ   إالما -

 . ءلةلشر  ش ءلخ ر ءل اي  تا ة م ت ةيمه ءللرس ش ءلصر  ءلصحا تءخليم  شخمر يم  ) ءلتش  ءلفر ي  شءل ا ي م
 

 :الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات التابعة لها .2
 2004ل،اا   135لأ،،ت ءللر   ءلقم ه  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا  ةش س قارءر ر ايس ءل ةهشريا  رقاش 

ش ةقلها ءل قر  ءلثملث   .ءللا يذي  ش  حله 1991ل،ا   203شلهم ءللخصي  ء  ل مري  ط قم  ح مش ءلقماشن رقش 
صاامتي  شلاار مت ءلقطاامع ءلفاامش لةياامه ءللاارس ء قل ةاان ءلقاارءر ءل ةهااشرأ ءلةلاامر ءليااه لااش لحشياا  ءلهي اامت ءلفمةاا 

  ار  –ءلغر يا   –ءللارقي   –تةيامط  –ءل حيار   –ءل،ا اتري   –ءلقامهر   :شءلصار  ءلصاحا  ملةحمتظامت ءآلليا 
خمهاف  لح امش  ف،شءن ءلا لر مت لم ف  لللر   ءلقم ها  –ءلةايم  – اا ،شي   –ءل يشش  –ءلتقهلي   – ءللي 

ا شقت لش  فت ذلك ءاهاةمش  اتت ةان 1991ل،ا   203  ءلفمش ءلصمتر  ملقماشن رقش قماشن لر مت قطمع ءل ةم
 .لر   حلا ءآلن 23لر مت ءلةيمه  فت  ةحمتظمت إلا ءللر   ءلقم ه  حلا  لغ  تت ءللر مت ءللم ف  

 
 : لحتت ءلغرؤ ةن إالما ءللر   ءلقم ه  تا

 ةيمه ءللرسإ لاقي  ش لحلي  شاق  شلشزي  ش ي  -
 ءللر مت ءللم ف  لهمإ مل   شءللخل  ءآلةن ةن ةيمه ءلصر  ءلصحا  ا ،هم فش  شء،ط ل ةي  شةف -
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تءر  شلااتشير ةح ظاا  ءلشرءا ءلةملياا   ةاام للهااةاه - ةاان ف،ااهش شصاا شك لةشياا  ش،اااتءت شفياا  فتشءت فش  ل ااشين شء 
 .ص شك ةملي  فخرأ

 
 ي  لللر   تا ءآللا:شقت ف ة  ءللقرير ءلاهم ا لة متر  ءلالةر زي  ءلةصري ا ءلةهمش ءلل صيل

 
لحتيت شلفتي  ءللفري   شةرء فلهم  لا ف،مس لحليلا يرء اا ءلظارش  ءلةحليا  شءلتءا ءل ااا شء قلصامت ا  .1

 شتا هذء ءإلطمر لش لفتي  لفري   ءلةيمه  ملقمهر  شة،مشءلهم   مقا ءلةحمتظمتإ
لقم ها  ش قات فش  ء لةامع ل ا  ءللاظيش ءإلتءر  ةن حيث لل ي  ءل ةفيا  ءلفةشةيا  شة لاس إتءر  ءللار   ء .2

 ةاهةما شء لةمت ءلهي   ءللاظيةا لللر   ءلقم ه إ
شه  ءلهي   ءللاظيةا لللر مت ءللم ف ا شء  تءت ة،شتءت ءللاشء   ءلةمليا  ش  حا  ءلتارءت ش  حا  ءلةلالرشءت  .3

ياا  لللاار مت ءللم فاا  ش  حاا  ة لااس ءإلتءر  لللاار مت ءللم فاا ا حيااث لقااشش ءللاار   ءلقم هاا   لقياايش ءلهيم اا  ءللاظية
  هت  لطشيرهمإ

لقياايش فتءا ءللاار مت ءللم فااا   اان طرياااا لحتياات ءلتءا ءلةثااا  شءللفاار   لاااا اقاامط ءلهاااف  تااا ءللااار مت  .4
 ءللم ف إ

ءللخطاايط للشصااش  لااألتءا ء قلصاامت  ءلةثاا  ةاان خااال  إ ااتءت قم اات   يمااامت ية اان ةاان خاللهاام ءللخطاايط  .5
خطايط ءلفامش لللار مت شءللارءا ءلل ةيفاا لة،اللزةمت ءلللااغي  فثاره تاا ءل يت لللار مت ءللم فا ا حياث ،اي شن للل

 ءلشصش  لألتءا ء قلصمت  ءلةث إ
 

 جهاز تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلل .3

شءللاةياا  ءلفةرءاياا  شقاات لااش   هاامز لاظاايش ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحا هااش فحاات ف هااز  شزءر  ءإل،اا من شءلةرءتااا
ا ش ةم يله  ةان ةشقا  ءلاشزءر ا تا ن ءل هامز يهات  ف،م،ام  إلاا 2004ل،ا   136قرءر ءل ةهشر  رقش إالمده  مل

،يم،ا  ءلتشلا   ءللأ ات ةان لاشءتر خاتةمت ةيامه ءللارس شءلصار  ءلصاحا  اأ لا  اشت  ش،افر ةام،اس يلشءتاا ةا 
  إللقطمع تا هذء ءللأن شء للزءش  حةمي  ءل ي   شءلصح  ءلفمة

ةاان خااال   يش قطاامع ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحا  هاات  ء رلقااما  ة،االشأ ءلخااتةمتيفةاا  ءل هاامز  لااا لاظاا
ر،اما  لحقيا ءللشءزن  ين ةصمل   ةي  ءلطرء  تا إطمر ةن ء للزءش  ملة مت  ءلر ي،ي  ءلةلةثل  تا ءللا متي  شء 

 قشء ت ءلةامت،  شحةمي  حقشا ءلة،لهل ينإ

 شلللخ  ةهمش ءل همز تا ءلشظم   ءللملي :



 

 232 

 ءلالط  ءللقاي ا شء  رءا ءل حشث ءلةيتءاي  للحتيت   ما  ةفمة  ءلةحطمتإ ةرءق   .1
 شه  خطط ء لزءن ءلةم اا شح،مس ءل مقت تا ءلل  متا شةلم ف  إ رءاءت ءلللغي  شءلصيما إ .2
 رصت   ما  إتءرءت ختة  ءلة،لاهلك  مللار مت شةلم اف  لا مش  ءلة،لاهل ينإ .3
 .شءلصر  لةحمشل  لح،ين شرت  ءل  ما  ءلةملي  شءإلتءري  لللر مت لحلي  ءلل ملي  للر مت ةيمه ءللرس .4
 إ تءت ءلتل  ءل اي  للةفميير ءلةطلش   لة،لشأ ءلختة  ءلةقتة  تءخ  ءلقطمعإ .5
ةرء ف  خطط ء،لهالك ةيمه ءللرسا شخطط ةفمل   ةيمه ءلصر  ءلصاحا  صا   تشريا  لللأ ات ةان لشءترهام  ةام  .6

  م إيحقا ،يم،  ءلتشل  تا هذء ءلة
ترء،اا  طل اامت لحتياات شلفااتي  ءللفري اا   ةاام ي  اا  ءللااشءزن ءلةااملا ش ء قلصاامت  لةلاارش مت ءلقطاامع ةاا  ةرء اام   .7

 لرء   شفاةمط ء ،لهالك ش ذلك   لةمتهم ةن ة لس ءلشزرءاإ
الار ءلةفلشةاامت شءللقاامرير شءللشصاايمت ءللاا ل،اام ت ءلة،االهل ين  لااا ةفرتاا  حقاشقهش ش ءللزءةااملهش تااا إطاامر ةاان  .8

 ل متي  ءل مةل إءل
 ةلم ف  لشءتر ءل  ماءت ءإلتءري  شءل اي  شءلةملي  شء قلصمتي  لةلرش مت ءلقطمعإ .9

ةرء فاااا  شء لةاااامت اةاااامذج ءلفقاااات شء ل مقاااامت ءللااااا لاااااظش ءلفالقاااا   ااااين ةلاااارش مت ءلقطاااامع  فهااااهم ءلاااا فؤا  .11
 شءلة،لهل ينإ

 العالقات التنظيمية بين مؤسسات القطاع:

الطمت شء خلصمصاامت ءلةخشلا  ل ا   هاا  ةان  هاامت ءلقطامع  لااا حات ا ت ااا ةةام ،ا اا يلهاا  ءل ارا  ااين  ءل،ن
حين لخل  ءلهي   ءلقشةي  لةيامه ءللارس ش ءلصار  ءلصاحا  لخطايط شلا ياذ ءلةلارش مت ءل تيات ا مللفمشن ةا  

ا تااا ن ءللااار   ءلقم هااا  لةيااامه ءللااارس ش ءلصااار  ءلصاااحا ءل هااامز ءللا ياااذ  لةيااامه ءللااارس ش ءلصااار  ءلصاااحا
ءللم ف  لهما لقشش  فت ذلك   تءر  شللغي  شصيما  هذه ءلةلرش مت  قس ل،لةهم ةن ءل هامت ءلةا اذ ا شءللر مت 

 ةاام يقااشش  هاامز لاظاايش ةياامه ءللاارس ش ءلصاار  ءلصااحا ش حةمياا  ءلة،االهلك  ةلم فاا  شةرءق اا  فتءا شءللاازءش هااذه 
 ءللر متا شلقتيش ءلة،م ت  ءل اي إ 

د،،ااا  ةااان ةد،،ااامت ءلقطااامعا  اااتش ش اااشت حاااتشت تمصااال   اااين  ةااام يلهااا  ةااان ءلشظااام   ءلةش لااا  إلاااا  ااا  ة
ة،اادشليمت هااذه ءل هاامتا حيااث لقااشش ف ثاار ةاان  هاا   ااأتءا ا ااس ءلشظي اا إ تفلااا ،اا ي  ءلةثاام ا لفل اار ءللاا مش  

شذلاااك لن   شحةميااا  ءلة،ااالهلك ة،ااا شلي  ءل هااامز ءللاظيةااااا ش اااملرغش ةااان ذلاااك لاااذهس ءللااا مش  لللااار   ءلقم هااا
لات  ءلةاشءطاين شلايس لتياه تارشع  ملةحمتظامتا ش مللاملا لقاشش ف ثار ةان  يار ةفلاششءل هامز ة،الحتث شةام زء  غ

  ه   ملرت  لا ءلل مشأ شتحصهمإ
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ةثم  آخر يله  تا تص  لا يذ ءلةلرش مت تا إقليش ءلقمهر  ءل  رأ شءإل، اتري  تا يت ءل هامز ءللا ياذ  لةيامه 
لقاشش  اا س يامه ءللارس ش ءلصار  ءلصاحا شءللاا ءلهي ا  ءلقشةيا  لةءللرس شءلصر  ءلصحاا  املرغش ةان إالاما 

ءلةهمش تا ءلةحمتظمت ءلخارأا شين ها  فن للاشلا ةد،،ا  شءحات  تقاط ءإللارء  ءل لاا  لاا ةلارش مت ءلقطامع 
 تا  ةي  ءلةحمتظمتإ

شةةم يثير ءلقلا  لأن ءلهي   ءللاظيةا للقطمع فيهم ا ل في   ةي  هذه ءلةد،،مت لشزءر  ءإل، من شءلةرءتا 
ةي  ءلفةرءاي ا ةةم يفاا ل في  ءلةا ذ شءلةرءقس  لا ءللا يذ ل ه  شءحت ا شهش ةم يلفمرؤ ة  ءلحيمتي  شءللا

شتفملي  ءلتشر ءلرقم ا شءلةحم، اإ  ذلك ل ةي  ءل،لطمت تا يت ،لط  شءحت  ةر زي  ةلةثل  تا ءلشزءر ا حرش 
 ةقلها يهما ءلةر ءلذ   من ة  ش   لهم ءلشحتءت ءلةحلي  ةن إتءر  ءلةلرش مت ءلةحلي   ا ،هم شءإللرء   ل

 إ1981ل،ا   197تا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش ا شلأ يته 1979ل،ا   43ءلقماشن رقش 

 الجوانب المالية:

 للةث  ءلةشءرت ءلةملي  لةد،،مت ءلقطمع تا ءلةصمتر ءللملي : 
 

 الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي .1
م  لا فن ل شن ةشءرت 1981ل،ا   197ءر إالما ءلهي   )قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش اصت ءلةمت  ءلثمةا  ةن قر 

 ءلهي   ةن:

 ءإليرءتءت ءلامل    ن ة ملر  المطهمإ 

  ء  لةمتءت ءللا لترج لهم تا ةشءزا  ءلتشل إ 

 ءللفمس ءللا لحص   ليهم ءلهي   اظير ة ملرلهم لأل ةم  ءللا لدتيهم للغير تا حتشت ءخلصمصهمإ 

 يفقت ةن قرشؤإ ةم 

 ءله مت شءلل ر مت ءللا يق لهم ة لس ءإلتءر إ 

 شلفل ر فةشء  ءلهي   ةن  ةي  ءلش ه فةشء   مة  إ 

ةاان ذءت ءلقاارءر  لااا فن لاادش  إلااا ءلهي اا  فةااشء  شحقااشا شءللزءةاامت ءلهي اا  ءلفمةاا  لةياامه  12 ةاام اصاات ءلةاامت  
 لحتيااتهم قاارءر ةاان ءلااشزير ءلةخاال   مإل،اا من  ءللاارس شءلهي اا  ءلفمةاا  للة اامر  شءلصاار  ءلصااحا شءللااا يصااتر

  م ل ما ة  شزير ءلةملي إ 
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ءلةلااارش مت ءللاااا لا اااذهم ءلهي ااا  لح،ااامس ءلةحمتظااامت لشهااا   –ةااان ذءت ءلقااارءر  لاااا فن  13شاصااات ءلةااامت  
إ  فن هاذه ءلةامت  ءلخيار  فصا      اء لةمتءلهم ءلةتر   تاا ةشزءاامت ءلةحمتظامت لحات لصار  ءلهي ا  ءلقشةيا 

  م  لهم تا ظ  ءللاظيةمت ءلقم ة   فت خرشج ءلةلرش مت ةن ءخلصم  ءلةحمتظمتإة
 الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات التابعة لها .2

يحااتت رف،ااةم  ءللاار   ءلقم هاا   ة ةااشع ردشس فةااشء  ءللاار مت ءللم فاا  لهاام تااا ءليااشش ءل،اام ا للاامري  ذلااك ءلقاارءر 
ما فةام  ملا،ا   لللار مت ءللم فا  لللار   ءلقم ها  تقات 2004ل،اا   135ل ةهشري  رقش ةن قرءر ر يس ء 6)ةمت  

ء ل ا ءلقرءر ءل ةهشر  )تا ةمتله ءلخمة، م  ملا   لا فن لدش  إلا للك ءللر مت  ةي  ءلحقشا شء للزءةمت 
 إءللا  مات للهي مت ءلفمة  ء قلصمتي  شلر مت ءلقطمع ءلفمش ءل،م ق  ق   لحشيلهم

 تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلل جهاز .3
 

م  لاا 2004ل،اا   136لل شن ةاشءرت ءل هامز شتقام للةامت  ءلرء فا  ةان قارءر إالام ه )قارءر ر ايس ءل ةهشريا  رقاش 
 ءلاحش ءللملا:

 ةم يخص  ةن ء لةمتءت ةملي  تا ءلةشءزا  ءلفمة  للتشل  إ 

  ءلصحا ءلح شةي  شءلةلرش مت ءللا لةاحهم ءلتشل  ءةليمز  حصيل  ةم ل،تته ةلرش مت ةيمه ءللرس شءلصر
ششحااتءت ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحا  ملةلاارش مت ءلخمصاا  اظياار  –ءلفةاا  تااا هااذء ءلة اام  ط قاام للقااماشن 
 ءلختةمت ءللا يدتيهم ءل همز ل   ةاهمإ

 ءله مت شءلل ر مت شءإل الامتا شءلةا  ءللا   للفمرؤ ة  فغرءههإ 

 شءلهإ م ت ء،لثةمر فة 

 في  ةشءرت فخرأ ط قم  للقماشن إ 
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 1ملحق 
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 2004لسنة  135رقم 
 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصح 

 والشركات التابعة لها
 ر يس ءل ةهشري 

  فت ء طالع  لا ءلت،لشر: -
 تشل إ لأن ءلةشءزا  ءلفمة  لل 1973ل،ا   53ش لا ءلقماشن رقش  -
 ش  حله ءللا يذي إ 1979ل،ا   43ش لا قماشن اظمش ء تءر  ءلةحلي  ءلصمتر  ملقماشن رقش  -
 تا لأن إالما ءلة لةفمت ءلفةرءاي  ءل تيت إ 1979ل،ا   59ش لا ءلقماشن رقش  -
ر ش لا قماشن ءللار مت ءلة،امهة  شلار مت ءللشصاي   مل،اهش شءللار مت ذءت ءلة،ا شلي  ءلةحاتشت  ءلصامت -

 ش  حله ءللا يذي إ 1981ل،ا   159 ملقماشن رقش 
 إ1994ل،ا   4ش لا قماشن حةمي  ءل ي   ءلصمتر  ملقماشن رقش  -
  الما ءلهي   ءلفمة  للصر  ءلصحا للقامهر  ءل  ارأ  1968ل،ا   133ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -

 إ1994ل،ا   95ءلةفت   قرءر دليس ءل ةهشري  رقش 
   الما ءلهي   ءلفمة  لةرتا ةيمه ءلقمهر  ءل  رأإ 1968ل،ا   1638ر ر يس ءل ةهشري  رقش ش لا قرء -
   الما ءلهي   ءلفمة  لةرتا ةيمه ء ، اتري إ 1968ل،ا   1639ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -
،اا اتري   مالاما ءلهي ا  ءلفمةا  للصار  ءلصاحا  م  1979ل،اا   262ش لاا قارءر ر ايس ءل ةهشريا  رقاش  -

 إ1994ل،ا   96شءلةفت   قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش 
 مالما ءلهي   ءلقشةي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصاحا  1981ل،ا   197ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -

 إ1986ل،ا   30شءلةفت   قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش 
ءقلصامتي  لةيامه ءللارس شءلصار   مالاما هي ا   مةا   1995ل،اا   281ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -

 ءلصحا   فؤ ءلةحمتظمتإ
  مالما شزءر  ء ، من شءلةرءتا شءلة لةفمت ءلفةرءاي إ 1996ل،ا   164ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -
 ش لا ءلاظمش ء ،م،ا للر   ةيمه ءل حير إ -
 ش لا ءلاظمش ءل،م،ا للر     ر ءللي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحاإ -
  لا ءلاظمش ءل،م،ا للر   ةيمه تةيمطإش  -
 ش فت ةشءتق  ة لس ءلشزرءاإ -
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 ش اما   لا ةم فرلأه ة ل،ا ءلتشل إ -
 قاااارر

 )ءلةمت  ءلشلام
لد،س لر   قم ه  ل،ةا )ءللار   ءلقم ها  لةيامه ءللارس ءللارس شءلصار  ءلصاحام ل اشن لهام ءللخصاي  

 اااشن ةاااتلهم إإإإ لخهااا  لح ااامش قاااماشن لااار مت قطااامع ء  ل مريااا  شةر زهااام ءلر ي،اااا ةحمتظااا  ءلقااامهر ا شل
ءل ةاام  ءلفاامش ءلةلاامر إليااه ش  حلااه ءللا يذياا إ لل فهاام ءللاار مت ءلةاصااش   ليهاام تااا ءلةاامت  ءلثملثاا  ةاان هااذء 

 ءلقرءرإ
 )ءلةمت  ءلثماي م

سا ي شن غرؤ ءللر   ءلقم ه  لةيمه ءللرس شءلصار  ءلصاحا لاقيا  شلحليا  شاقا  شلشزيا  ش يا  ةيامه ءللار 
 شل ةي  شةفمل   شءللخل  ءآلةن ةن ةيمه ءلصر  ءلصحاإ

 )ءلةمت  ءلثملث م
لحااش  إلااا لاار مت لم فاا  لللاار   ءلقم هاا  ءلةاصااش   ليهاام تااا ءلةاامت  ءلشلااا ءلهي اامت ءلفمةاا  ء قلصاامتي  

 لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا  فؤ ءلةحمتظمتا شلر مت ءلقطمع ءلفمش ءآللي :
 ةيمه ءلقمهر  ءل  رأءلهي   ءلفمة  لةرتا  -
 ءلهي   ءلفمة  لةرتا ةيمه ء ، اتري  -
 ءلهي   ءلفمة  للصر  ءلصحا  م ، اتري  -
 ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ء،شءن -
 ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ءلةايم -
 صمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ   اا ،شي ءلهي   ءلفمة  ء قل -
 ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ءل يشش -
 ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ءلتقهلي  -
  ي ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ءلغر  -
 ءلهي   ءلفمة  ء قلصمتي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا تا ةحمتظ  ءللرقي  -
 لر   ةيمه ءل حير  -
 لر     ر ءللي  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا -
 لر   ةيمه تةيمط -

 )ءلةمت  ءلرء ف م
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لاار مت  ي ااشن شزياار ء ،اا من شءلةرءتااا شءلة لةفاامت ءلفةرءاياا  هااش ءلااشزير ءلةخاال  تااا لط يااا فح اامش قااماشن
قطااامع ءل ةااام  ءلفااامش ءلةلااامر ءلياااه ش  حلاااه ءللا يذيااا  تيةااام يخااا  ءللااار   ءلقم هااا  لةيااامه ءللااارس شءلصااار  

 ءلصحا شءللر مت ءللم ف  لهمإ
 )ءلةمت  ءلخمة، م

لدش  إلا ءللر مت ءللم ف  ءلةاصش   ليهم تا ءلةمت  ءلثملث  ةن هذء ءلقرءر  ةي  ءلحقشا شء للزءةمت ءللاا 
ءلفمة  ء قلصمتي  شلر مت ءلقطمع ءلفمش ءلةلمر ءليهم ق   لحشيلهما شل،لةر ءللار مت ءللم فا    مات للهي مت

تااا لط يااا ءللااشء   ءل،اامري   ليهاام  ةاام   يلفاامرؤ ةاا  فح اامش قااماشن لاار مت قطاامع ءل ةاام  ءلفاامش ش  حلااه 
 ءللا يذي  ءلا حين شه  ءللشء   ءلخمص   همإ

ء قلصاامتي  شءللاار مت ءلةاصااش   ليهاام تااا ءلةاامت  ءلثملثاا  ةاان هااذء  شل،االةر ة ااملس ءتءر  ءلهي اامت ءلفمةاا 
ءلقااارءر تاااا ة ملااار  ءخلصمصاااملهم  صااا   ةدقلااا  ءلاااا حاااين للااا ي  ة اااملس ءتءرءت هاااذه ءللااار مت ش ةفيملهااام 
ءلفمةاا إ ش لااا فن يصااتر شزياار ء ،اا من شءلةرءتااا شءلة لةفاامت ءلفةرءاياا  ءلاظاامش ءل،م،ااا ل اا  ةاان ءللاار   

ت ءللم ف  لهم شتقم  لاةشذج ءلاظمش ءل،م،ا لللر مت ءلخمهف  لح مش قماشن قطمع ءل ةم  ءلقم ه  شءللر م
 ءلفمش ءلةلمر ءليه ش فت ةشءتق  ءل ةفيمت ءلفمة  لللك ءللر متإ

 )ءلةمت  ءل،مت، م
هاذء يحتت رء،ةم  ءللر   ءلقم ه   ة ةشع ردشس فةشء  ءللر مت ءللم ف  لهم تا ءليشش ءل،م ا للمري  ءلفة   

ءلقرءرا شذلك  فت ءللحقاا ةان صاح  هاذء ءللقريار  ةفرتا  ل اا  للا    قارءر ةان ءلاشزير ءلةخال  ط قام  لح اش 
 م ةن قماشن لر مت قطمع ءل ةم  ءلفمش ءلةلمر ءليهإ19ءلةمت  )

 )ءلةمت  ءل،م ف م
مش قااماشن ط قاام  لح اا ءلصااحاللاا   ءل ةفياا  ءلفمةاا  شة لااس ءتءر  ءللاار   ءلقم هاا  لةياامه ءللاارس شءلصاار  

 لر مت ءلقطمع ءلفمش ءلةلمر ءليها  لا فن لهش    ةاهم تا  هشيلهم ةةثال  لشزءر  ءلةملي إ
 )ءلةمت  ءلثمةا م

ياقاا  ءلفاامةلشن  ملهي اامت ءلفمةاا  ء قلصاامتي  شءللاار مت ءلةاصااش   ليهاام تااا ءلةاامت  ءلثملثاا  ةاان هااذء ءلقاارءر 
ط قااام  لح ااامش هاااذء ءلقااارءر شي،ااالةر ءلفةااا   ااامللشء     اااذءت فشهااام هش ءلشظي يااا  ءلاااا ءللااار مت ءللم فااا  ءلةالاااأ 

ءلةاظة  لل شاهش ءلا فن لصتر لشء   فاظة  ءلفمةلين  مللر مت ءلةاقشلين ءليهم ط قام  لح امش قاماشن لار مت 
 قطمع ءل ةم  ءلفمش ءلةلمر ءليهإ

مات لزيت  لا  ةم يحص   ليه ةن ف شر ش ت ت شةزءيم شلش   – ص   لخصي   –شيحل ظ ءلفمة  ءلةاقش  
 ةمي،لحقه ط قم  لهذه ءللشء  إ

 )ءلةمت  ءللم،ف م
 يالر هذء ءلقرءر تا ءل ريت  ءلر،ةي  ا شيفة   ه ةن ءليشش ءللملا للمري  الرهإ
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 2ملحق رقم 
 قرار رئيس حمهورية مصر العربية

 2004لسنة  136رقم 
 بانشاء جهاز قطاع مياه الشرب والصرف الصح 

 وحماية المستهلل
 

 س ءل ةهشري ر ي
  فت ء طالع  لا ءلت،لشرإ

تاا لاأن ةاا  ء ةليامزءت ءلةلفلقا   م،الثةمر ءلثارش  ءلط يفيا  شءلةرءتاا  1958ل،ا   61ش لا ءلقماشن رقش  -
 ءلفمة  شلفتي  لرشط ء ةليمزإ

 تا لأن صر  ءلةخل مت ءل،م ل إ 1962ل،ا   93ش لا ءلقماشن رقش  -
 إ1963ل،ا   61تر  ملقماشن رقش ش لا قماشن ءلهي مت ءلفمة  ءلصم -
  لأن ءلةشءزا  ءلفمة  للتشل إ 1973ل،ا   53ش لا ءلقماشن رقش  -
 إ1979ل،ا   43ش لا قماشن اظمش ء تءر  ءلةحلي  ءلصمتر  ملقماشن رقش  -
 تا لأن ءالما ءلة لةفمت ءلفةرءاي  ءل تيت  إ 1979ل،ا   59ش لا ءلقماشن رقش  -
 تا لأن حةمي  اهر ءلاي  شءلة مرأ ءلةم ي  ةن ءلللشثإ 1982ل،ا   48ش لا ءلقماشن رقش  -
 إ1994ل،ا   4ش لا قماشن ءل ي   ءلصمتر  ملقماشن رقش  -
  الااااما ءلهي اااا  ءلقشةياااا  لةياااامه ءللاااارس شءلصاااار   1981ل،ااااا   197ش لااااا قاااارءر ر اااايس ءل ةهشرياااا  رقااااش  -

 ءلصحاإ
ما لر   قم ه  لةيمه ءللارس شءلصار  ءلصاحا  مال 2004ل،ا   135ش لا قرءر ر يس ءل ةهشري  رقش  -

 شءللر مت ءللم ف  لهمإ
 ش فت ةشءتق  ة لس ءلشزرءاإ -
 ش اما  لا ةمفرلله ة لس ءلتشل إ -

 قااارر
 )ءلةمت  ءلشلام

يالااأ  هاامز ي،ااةا ) هاامز لاظااايش ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصاااحا شحةمياا    ءلة،االهلك           ل ااشن لاااه 
  شزيااار ء ،ااا من شءلةرءتاااا شءلة لةفااامت ءلفةرءايااا  شي اااشن ةقاااره ءلر ي،اااا ةتياااا  ءللخصاااي  ء  ل مريااا ا شيل ااا

 ءلقمهر ا شي شز  قرءر ةن ة لس ءتءر  ءل همزءللاظيةا   فش ة ملس لم ف  له تءخ  ءل ةهشري إ
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 )ءلةمت  ءلثماي م
ا ة،الشأ يهت  ءل همز ءلا لاظيش شةلم ف  شةرءق      ةم يلفلا  أالط  ةيمه ءللرس شءلصار  ءلصاحا  لا

ءل ةهشري ا ،شءا ءللا ل ملرهم ةلرش مت ح شةي  فش ءللا لةاحهم ءلتشل  ءةليمز ءلفة  تا هذء ءلة م  ط قام  
للقاااماشن فش شحاااتءت ةيااامه ءللااارس شءلصااار  ءلصاااحا ءللاااا لالااا هم ءلةلااارش مت ءلخمصااا ا  لاااا احاااش ية ااان 

  ءلختةااا   ااامل شت  شءل  اااما  شيلااا   هاااذه ءلةاااشءرت ةااان لحقياااا ء لاااا ة،ااالشأ ةااان ءلتءا  ةااام يهاااةن ء،ااالةرءري
 ءلةطلش   شيقتش ءلختة  للة،لهلك  صشر  ةرهي  ش أا،س ءل،فمرإ

 )ءلةمت  ءلثملث م
 ي ملر ءل همز  ةي  ء خلصمصمت ءلالزة  للحقيا فهتءتها شله  لا ءلخ  ةم

ءآلةان ةان ءللأ ت ةن فن فالاط  لاقيا  شلحليا  شاقا  شلشزيا  ش يا  ةيامه ءللارس لل ةيا  شةفمل ا  شءلالخل   -
ةيمه ءلصر  ءلصحا شءلصام ا ءللا ل ملرهم ءلح شةي  شءلةلرش مت ءللا لةاحهام ءلتشلا  ءةليامز ءلفةا  تاا 

هااااذء ءلة اااام  ط قاااام   شحااااتءت ةياااامه ءللاااارس شءلصاااار  ءلصااااحا ءللااااا لالاااا هم ءلةلاااارش مت ءلخمصاااا  ا لاااالش     
 ياااا ا شخمصااا  للاااك  ءلخمصاااا   هاااةن    ءطااامر ء للااازءش  ااااملقشءاين شءلاااشء   ءل،ااامري  تااااا  ةهشريااا  ةصااار ءلفر 

  مل شت  شحةمي  ءل ي  إ
ةرء ف  خطط ء،لهالك شلاقي  شلحليا  شاقا  شلشزيا  ةيامه ءللارس شخطاشءت شةفمل ا  شءلالخل  ءآلةان ةان  -

ةيمه ءلصر  ءلصحا شءلصام اا  ص   تشري  ء ،لثةمرءت ءلالزة  لهم لللأ ت ةن لشءترهام  ةام يحقاا ،يم،ا  
 ءلتشل  تا هذء ءلة م إ

لقتيش ءلة،م تءت ءل اي  للةلارش مت ءلح شةيا  شغيرهام ةان ءلةلارش مت ءللاا لةاحهام ءلتشلا  ءةليامز ءلفةا   -
تااااا ة اااام  ةياااامه ءللاااارس شءلصاااار  ءلصااااحا ط قاااام ششحااااتءت ةياااامه ءللاااارس شءلصاااار  ءلصااااحا ءللااااا لالاااا هم 

لل مريا    شءلةمليا  ءلةلرش مت ءلخمص  ا شتا ءلترء،مت ءللا يلش  اما  ليهم لحتيات ة،الشيمت ءلتءا ءل ايا  شء
 ءلة،لهتت إ

ءلةلم ف  ءلتشري  شءللحقا ةن فن ل ل   لاقي  شلحلي  شاق  شلشزي  ش ي  ةيمه ءللرس شل ل   ل ةي  شةفمل    -
شءلاالخل  ءآلةاان ةاان ةياامه ءلصاار  ءلصااحا شءلصااام ا ا ،ااشءا للةلاارش مت ءلح شةياا  فش ءلةلاارش مت ءللااا 

م  ط قااام  للقااماشن ا لهاااةن ةصااامل  ءلةلااارش مت شءلة،ااالهل ين ا لةاحهاام ءلتشلااا  ءةليااامز ءلفةااا  تااا هاااذء ءلة ااا
 شءللأ ت ةن ءللزءش هذه  ءللر مت   لحقيا ةفميير ءلتءا ءل اي  شءلل مري  شءلةملي  شء قلصمتي إ

ترء،اا  طل اامت لحتياات شلفااتي  ءللفري اا   ةاام ي  اا  ءللااشءزن ءلةااملا شء قلصاامتأ للةلاارش مت ءلةلاامر ءليهاام  -  
 شفاةمط ء ،لهالك شذلك   لةمتهم ةن ة لس ءلشزرءاإ ش ةرء م  لرء  

 ةرء ف  شء لةمت اةمذج ءلفقشت شء ل مقال ءللا لاظش ءلفالق   ين ءلةلمري  ءلةلمر ءليهم شءلة،لهل ينإ - 
 ةلم ف  لشءتر ءل  ماءت ء تءري  شءل اي  شءلةملي  شء قلصمتي  للةلرش مت ءلةلمر لقتيش ءلة،م ت  ءل اي  لهمإ -
الااار ءلةفلشةااامت شءللقااامرير شءللشصااايمت ءللاااا ل،ااام ت ءلةلااارش مت ءلةلااامر ءليهااام للة،ااالهل ين  لاااا ةفرتااا   -

 حقشقهش شءللزءةملهش شلفري هش ط يف  ءلتشر ءلذأ يدتيه شذلك تا ءطمر ةن ءلل متي  ءل مةل إ
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لهل ينا  حااث لااا مشأ ءلةلااالر ين  ةااام ي  ااا  ءللاااشءزن تااا حةميااا  ةصااامل  ءلةلااارش مت ءلةلااامر ليهااام شءلة،ااا -
 شءلفة   لا ءلحت ةن ءلةامز مت ءللا قت لالأ تا هذء ءللأنإ

 )ءلةمت  ءلرء ف م
 لل شن ةشءرت ءل همز ةةم يملا:

 ةم يخص  له ةن ء لةمتءت ةملي  تا ءلةشءزا  ءلفمة  للتشل إ -
حصيل  ةم ل،تته ةلارش مت ةيامه ءللارس شءلصار  شءلصاحا ءلح شةيا ا شءلةلارش مت ءللاا ءللاا لةاحهام  -

ءلتشل  ءةليامز ءلفةا  تاا هاذء ءلة ام  ط قام  للقاماشن ا ششحاتءت ة،امه ءللارس شءلصار  ءلصاحا  ملةلارش مت 
 شء  مامت شءلةا  ءللا   للفمرؤ ة  فغرءههإ

  م ت ء،لثةمر فةشءلهإ -
 في  ةشءرت ءخرأ ا ط قم للقماشنإ -

 )ءلةمت  ءلخمة، م
مةاا  للتشلاا  ا شلااشتع ةااشءرته تااا ح،اامس خاام   أحاات ل ااشن لل هاامز ةشءزااا  خمصاا  لفاات تااا ءطاامر ءلةشءزااا  ءلف

 ءل اشك ءلل مري  ءلة، ل  لتأ ءل اك ءلةر زأإ
 )ءلةمت  ءل،مت، م

 يل   ة لس ءتءر  ءل همز  ر م،  شزير ء ، من شءلةرءتا شءلة لةفمت ءلفةرءاي   فهشي     ةن:
 ءلةتير ءللا يذأ لل همزإ -
 ءلصحاإ ر يس ءلهي   ءلقشةي  لةيمه ءللرس شءلصر  -
 هااااشين يةااااثالن قطاااامع ةياااامه ءللاااارس شءلصاااار  ءلصااااحا ا ش هااااشين ةاااان ذشأ ءلخ اااار  ش هااااش يةثاااا   -

ءلة،االهل ين يرلاا   اا  ةاااهش شزياار ء ،اا من شءلةرءتااا شءلة لةفاامت ءلفةرءاياا  ةةثاا  ل اا  ةاان شزءرءت ءلةملياا  
 شءلصح  شءل ي   ا يرلحه ءلشزير ءلةخل إ

شلحتياات ة متااللهش قاارءر ةاان ر اايس ة لااس ءلااشزرءا  اااما  لااا شيصااتر  لفيااين ف هااما ة لااس ءتءر  ءل هاامز  -
 ءقلرءه شزير ء ، من شءلةرءتا شءلة لةفمت ءلفةرءاي إ

 )ءلةمت  ءل،م ف م
 يخل  ة لس ءتءر  ءل همز  ةم يألا:

 شه  ءلهي   ءللاظيةا لل همز  ةم ي    لحقيا لغرءهه شة ملر  ءخلصمصملهإ -
 شةياااا  ءللااااا لفةاااا  تااااا ة اااام  ة،اااامه ءللاااارس شءلصاااار  ءلصااااحا ءللحقااااا ةاااان ء،ل،اااا ما ءلةلاااارش مت ءلح -

شءلةلرش مت ءللا لةاحهم ءلتشل  ءةليمز ءلفة  تا هذء ءلة م  ط قام لشحاتءت ةيامه ءللارس شءلصار  ءلصاحا 
 للةلرش مت ءلخمص  ا للالللرءطمت ءل اي  لتءا ءلالزة  شذلك ق    تا ةزءشل  ءلالمطإ
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رأ شء قلصاامتأ لالرلقااما  ة،االشأ لاامةين ،ااالة  ءلةلاارش مت ءلةلاامر ء لةاامت ةفااميير ء تءا ءل اااا شءلل اام -
 ءليهم شحةمي  ةصمل  ءلة،لهل ين ا شلقييش ء ،ل م   لل شءهشإ

تحاا  ءللاا مشأ ءللااا لقااتش ةاان ءلةلاارش مت ءلةلاامر ءليهاام ءش ةاان ءلة،االهل ين شءلخاامذ ء  اارءاءت ءلالزةاا   - 
 للالتا ء، م همإ

لقااا   مللااا شن ءلةمليااا  شءل ايااا  شء تءريااا  لل هااامت ءللاااا للقيااات  ملقشء ااات شءلااااظش ءقااارءر ءللاااشء   ءلتءخليااا  ءلةلف -
 ءلح شةي إ

ءقاارءر ءللااشء   ءلخمصاا   ملفاامةلين تااا ءل هاامز  لااا ءن للهااةن  ةياا  ء ح اامش ءللااا لاااظش لاا شاهش ش لااا  -
   شءلفياي إءلخ  لفيياهش شلرقيلهش شة مزءلهش شلحتيت ةرل ملهش شة متللهش شحشءتزهش شةزءيمهش ءلاقتي

 لحتيت ةقم   ءلختةمت ءللا يدتيهم ءل همز للةلرش مت شءلشحتءت ءلةلمر ءليهمإ -
 ق ش  ءله مت شءلل ر مت شء  مامت شءلةا  ءللا لرت لل همز  ةم  يلفمرؤ ة  ءهتءتهإ  -
 ءلةشءتق   لا ءلةشءزا  ءل،اشي  ش ذلك ء لةمت ءلةيزءاي  شءلح،م مت ءلخامةي إ - 
 ت فخرأ يرأ ر يس ة لس ءتءر  ءل همز  رههم  لا ءلة لسإفي  ةشهش م -

 )ءلةمت  ءلثمةا م
ي لة  ة لس ءتءر  ءل همز  ت ش  ةن ر ي،ه ةر   لا ء ق     لهر ش لةم ءقلهت ءلهرشر  ذلاك ا شي اشن 

 ء لةم ه صحيحم   حهشر خة،  ف هما  لا ء ق   خال  ءلر يسإ
 ت ءلل،مشأ ير   ءل ماس ءلذأ ةاه ءلر يسإشلصتر قرءرءله  أغل ي  آرءا ءلحمهرين ش ا

 شللة لس فن يت ش لحهشر  ل،مله ةن يرأ ء ،لفما   هش تشن فن ي شن له  ةفتشت تا ءلةتءش تإ
 )ءلةمت  ءللم،ف م

ي شن لة لس ءتءر  ءل همز فةما  تايا  يصاتر  للا يلهم شلحتيات ءخلصمصاملهم شيقاشش  للا يلهم قارءر ةان شزيار 
 لة لةفمت ءلفةرءاي إء ، من شءلةرءتا شء

 )ءلةمت  ءلفملر م
 يةث  ر يس ة لس ء تءر  ءل همز فةمش ءلقهما شتا صالله  ملغيرإ

 )ءلةمت  ءلحمتي   لر م
ي شن لل همز ر يس لا يذأ يصتر  لفيياه شلحتيت ةفمةلله ءلةمليا  قارءر ةان ر ايس ة لاس ءلاشزرءا  ااما  لاا 

فةرءايااا  ا شي ااشن ءلااار يس ءللا ياااذأ ة،اا ش    ااان ءتءر  ءل هااامز ءقلاارءه شزيااار ء ،ااا من شءلةرءتااا شءلة لةفااامت ءل
 شلصري  ل شاه شء لرء  ءلفمش  لا ،ير ءلفة  ةةم ي    لحقيا ءهتءتهإ

 )ءلةمت  ءلثماي   لر م
لللاازش  ةياا  ءلةلاارش مت ءلفمةلاا  تااا ة اام  ةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحا  ةشءتاام   ءل هاامز  ةاام يطل ااه ةاان 

 ماءت فش ةفلشةمت للص   المطهمإلقمرير فش  يمامت فش ءحص
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 )ءلةمت  ءلثملث   لر م
يفاارؤ شزياار ء ،اا من شءلةرءتااا شءلة لةفاامت ءلفةرءاياا   لااا ة لااس ءلااشزرءا شةقلرحاامت ءل هاامز ءللااا للطلااس 

 صتشر قرءرءت ةن ،لط  ف لا  لخمذ ةميرءه  لأاهمإ
 )ءلةمت  ءلرء ف   لر م

   ه ةن ءليشش ءللملا للمري  الرهإيالر هذء ءلقرءر تا ءل ريت  ءلر،ةي  ا شيفة  
 المصادر:

ما ءل صااا  ءلثملاااثا ءلش ملااا  ءلةري يااا  لللاةيااا  ءلتشلااا ا 2011 - 2010ءللقريااار ءلاهااام ا لة ااامتر  ءلالةر زيااا  ءلةصاااري  ) .1
 ءلةر ز ءلقشةا ل حشث ءل اما شءإل، منا ةفهت ءللتريس شءلترء،مت ءلحهري إ

 فةرءاي  ةشق  شزءر  ءإل، من شءلةرءتا شءللاةي  ءل .2

http://www.moh.gov.eg/Affiliates/Affiliates_mission.aspx 

 ةشق  ءللر   ءلقم ه  لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا .3
ww.com.eg/ar/Content.aspx?ID=1http://www.hc 

 
 

  

http://www.moh.gov.eg/Affiliates/Affiliates_mission.aspx
http://www.moh.gov.eg/Affiliates/Affiliates_mission.aspx
http://www.hcww.com.eg/ar/Content.aspx?ID=1
http://www.hcww.com.eg/ar/Content.aspx?ID=1
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 تقديم

ردي  لإلصاله  - فاشءن  ءخليمر ة،لق لام احش  قت ء لةم ا  تيت  2005رير ءللاةي  ءل لري  لفمش ف ت لق
ءللمة  تا ةصر  فاه   ة م  لةصر لةشء ه  ءللحتيمت ءلةخلل   ،شءا ءلةحلي  فش ءلتشلي  تشن صيمغ  

 ين ءلتشل  شءلةشءطن   قت ء لةم ا  تيت يطره ردي  حقيقي  لإلصاله شينةث  لحش   شلغيرء  تا ءلفالق 
شيهت  تا ءلاهمي  إلا لشتير حزة  ةن ءلحقشا ءل،م،ي  للةشءطن ل    له حيم    رية   لا ف،مس ةن 
ءلة،مشء  تا ءل ر   ين  ةي  ءلةشءطاين شةلمر   حقيقي  ةن  ماس  مت  ءلطرء  تا ءلة لة إ شتا 

لري  شةر ز ءلةفلشةمت شت ش ءلخمذ ءلقرءر ءللم   ة متر  تريت  ةن اش هم ةن  ماس ءلةش ءلةلحت  لللاةي  ءل 
إالما ةر ز ءلفقت ء  لةم ا  هت  إ مت   اما ءلثق   ين  2007لة لس ءلشزرءا ءلةصر ا لش تا  مش 

ءلةشءطاين شءلتشل  شلش،ي  اطما ءلةلمر   ءلة لةفي  تا صام   ءلقرءر شلحقيا ءلة،مشء  تا ءلحقشا 
همت  إلا ةلم ف  لقتش ةصر احش لحقيا فهتء  ءلل ي  شذلك ةن خال  شءل ر   ين  ةي  ءلةشءطاين  مإل

لا يذ حزة  ةن فالط  ء لصم  شءلةلم ف  شلقتيش ءلةلشر  ا شت ش ءللا،يا  ين ءل هز  ءلح شةي  ةن امحي  
 شءللا،يا  ياهم ش ين ةاظةمت ءلة لة  ءلةتاا شقطمع ءل ةم  ءلخم  ةن امحي  فخر إ

 

مال  شءافتءش ءلل متي  شءزتيمت ءل ،مت شاق  ءل  ما  شءل فملي  ش تش ء ،ل م   شحيث فن غيمس ءلة،
لالحليم مت ءلةخلل   للةشءطاين ش تش ء للزءش  ملقماشن إلا آخره ةن ءلة مهيش ءللا ية ن  ةفهم لحت ت ر  

مر ةفقشل  ءلح ش ءلرليت لحرش ءلةشءطن ةن حقشقه شلالهك حقه تا ختةمت ةلشتر  شذءت  شت   ملي  شف،ف
شلهتر ءلشقت شءلةم  شلدت  تا ءلاهمي  إلا لل   ءلثق   ين فطرء  ءلة لة  تقت ل اا ةر ز ءلفقت 
ء  لةم ا ت ر  إالما ةدلرءت قمتر   لا قيمس شلقييش ءلحش ة  تا ثالث قطم مت لةس حيم  ءلةشءطن 

لصر  ءلصحا شذلك  خطش  فشلي  شها ءلصح  شءللفليش شءلةيمه شء لألل ي  ءإلاةم ي  ءلهتء شلت ش لحقيا 
ل هش ف ةا للةل الت شءلثغرءت ءللا لشء ه هذه ءلقطم مت شةن ثش ،ن   ءللفمة  ةفهم  ةاه ي  لفلةت 

  مل،مس  لا ءللرء    ين فطرء  ءلة لة  ةن ح شة  شقطمع خم  شة لة  ةتااإ
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 ي،ي ا قمش تريا ءلحش ة  شءاطالقم ةن ر،مل  ةر ز ءلفقت ءإل لةم ا ش خطش  احش لحقيا فهتءته ءلر 
إ شقت ءل،ش هذء ءإلطمر  مللةش   حيث 48 صيمغ  إطمر  مش للقييش ءلحش ة  تا ءلقطم مت ءلختةي  ءلر ي،ي 

ر ز  لا ءل فمت ءلةخلل   للحش ة  شها ءلة،مال  شءلةلمر   شءلل متي  شح ش ءلقماشن شة متح  ءل ،مت 
ءلشقت ا ،ه لة  ءإلطمر  مت  فطرء  ءلةصمل  ةن فصحمس شء ،ل م   شءلفتءل  شءل  ما  شءل م لي إ تا 

ءلفالق  ءلة ملر   ملقطم مت ةح  ء هلةمش حيث لش لغطي  ءلح شة   هي ملهم ءلةخلل   ة  هش إليهم 
ءلةتيريمت ءلختةي  ءلة، شل   ن ءلةلمر   ءلة ملر  تا صا  ءلقرءرءت ءلخمص    تءر  هذه ءلقطم متا  ذلك 

 هز  ءلقم ة   لقتيش ءلختةمت  ل   ة ملر ةن إتءرءت ختةي  شةقتةا ختة  ف،م،يينإ ر ز ءإلطمر  لا ءل
لا  ماس ءلح شة  لامش  ءإلطمر ةد،،مت ءلة لة  ءلةتاا ءلةخلل   إلا  ماس ءلقطمع ءلخم   م ل مرهش  شء 

 ةن ءلةلمر ين تا لقتيش هذه ءلختةمت شصا  ءل،يم،مت شءلقرءرءت ءلخمص   همإ

 

طمر للفتيت ةن ءلةرء فمت  اماء   لا ةامقلمت تءخ  ءلةر ز شة  ءلخ رءا شةةثلين  ن شقت خه  هذء ءإل
ءلشزءرءت شءلهي مت ءلختةي  شءلةد،،مت ءلتشلي  شةاظةمت ءلة لة  ءلةتاا شءلقطمع ءلخم  ق   فن للش 

ء ءإلطمر صيمغله تا ءلل   ءلاهم اإ شرفأ تريا ءلحش ة   ملةر ز شءلةلمر ين تا ءلةامقلمت فن لط يا هذ
  ت فن ي را  ل   شءه   ين ءلختةمت ءللا يلش لقتيةهم للةشءطاين ةن خال  ءلح شة  ءلةر زي ا ةةثل  
تءرءت ختةي ا شللك ءلختةمت  تا ءلشزءرءت ءلقطم ي ا شلةثيلهم  لا ءلة،لشأ ءلةحلا تا ل   ةتيريمت شء 

 من ء ل مه احش صيمغ  فطر لقييش  ءللا يلش لقتيةهم للةشءطاين ةن خال  ءل،لطمت ءلةحلي إ ش لا ذلك
للحش ة  ةا صل   ملا،   للاشع ءلش  ةن ءلختةمت ةث  ءلصح  شءللفليش شةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحاا 
تا حين يلش لغطي  ءلختةمت ءللا لقتةهم ءل،لطمت ءلةحلي  ةث  ءلاظمت  شءإلامر  شلف يت ءلطرا ءلتءخلي  

 مر لقييش ةا ص  للحش ة   لا ءلة،لشأ ءلةحلاإشءللغم  ءلفمة  ءلةحلي  ءلخرأ تا إط

 

ش لا ءلرغش ةن إيةمن ءلةر ز شتريا ءلحش ة   ه  ملفالق  ءلةلتءخل  شءلل متلي   ين ءلقطم مت ءلةخلل  ا 
ش ملخ  إذء  من ءلغرؤ ءلر ي،ا هش لحقيا ءلحش ة  ءلهمتت  إلا ءللاةي  ءلة،لتءة   أ فمتهم ءللمةل ا 

صةيش إطمر ةاه ط لةدلرءت ءلحش ة   مات هامك هرشر  إل رءا ءل ص   ين ت اه لغرؤ ءللحلي  شل
                                                           

لميماه   د  ام باإلطار العام لتقييم الحوكمة والذ  تم اإل تداء به الحقًا في األطر العاممة القااعيمة )للقااعمات الثالثمة: التعلميم، الصمحة، ا       48
 والصرف الصحي( مستشار مركز العقد االجتماعي: د. ضالد زكريا أمي .
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ءلقطم مت ءلختةي  ءلةخلل  إ هذء ءل ص    يغ   إة ماي     هرشر  ءلر ط  ين ءلالم ج ءللا ،يلش ءلحصش  
   ليهم  ات لط يا هذء ءإلطمر ةن ف   ءلةفمل   ءللمةل  لقهميم ءللاةي  شةتأ ة،مهة  ءلقطم مت ءلةخلل 

 تا لط يقهمإ
 

شلل،ش ءلقطم مت ءلختةي  تا ةصر  تر    ملغ  ةن ءللفقيت شءللتءخ ا ،شءا  من ذلك ةن حيث لاشع شلفتت 
ءلطرء  ذءت ءلفالق   صا  ،يم،مت شلقتيش هذه ءلختةمتا فش ةن حيث اطما لغطي  هذه ءلختةمتإ 

ذءت ءلفالق   ات لط يا ءإلطمر  ش لا ذلك رفأ تريا ءلحش ة   ملةر ز هرشر  ءللفمة  ة     ءلطرء 
ءلفمش للحش ة   لا قطمع  فياها إ  فن ءل ريا رفأ تا ءلشقت ذءله إة ماي  لللح ش تا اطما لغطي  
ءلختةمت ءلةقتة  ةن ءلقطمع ةح  ءللحلي  شءلترء، إ ت ت   ةن لغطي  قطمع  مللفليش     ةرءحله شة شامله 

ءللفرؤ ل قي  ءلةرءح ا ش ت   ةن لغطي  قطمع ءلصح       ية ن لغطي  ةرحل   مللفليش ءل،م،ا تشن
ة شامله ية ن لغطي  ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي   ة شن ر ي،اإ شقت  ما هذء ءللش ه ةن ق   ءلةر ز لفت  
ف، مس لف  فهةهم إة ماي  ءللترج شءلحم   إلا ءللر يز ش ملخ  تا ءلةرحل  ءلشلا ةن ةلرشع ءلحش ة  

لك ت ن ذلك ءللش ه يفطا ترص  ل ريا ءلحش ة   ملةر ز ةن إة ماي  ءللفتي   ملةةمر،   ات ءلذ  يل امها  ذ
 ء القم  ةن ة شن إلا فخر تءخ  ا س ءلختة إ

شقت ةث  ءإلطمر ءلاهم ا ءلةل ا  ليه ةحتتء  حم ةم  لللط يا  لا ءلقطم مت ءلختةي  ش لا رف،هم قطمع ةيمه 
تءرءلهم  لا ءلة،لشأ ءلةحلا  ءللرس شءلصر  ءلصحا حيث لةت لغطي  ءلشزءر  ءلةفاي  شةتيريملهم شء 

 إهمت  إلا ةد،،مت ءلة لة  ءلةتاا شءلقطمع ءلخم  ذءت ءلفالق إ 

ش ن ءلهت  ءل،م،ا ةن لط يا ءلحش ة  تا اطما لقتيش ءلختةمت ءلفمة  هش رتمهي  ءلةشءطن  م ل مره 
لح شة      ةد،،ملهم ة،مال  فةمةها فشلا إطمر ءلةال   ءل،م،ا ةن لقتيش ءلختةمتا ش م ل مر فن ء

ءلحش ة  ءلذ  قمش ءلةر ز  لصةيةه ءهلةمةم ف،م،يم   هإ تلش يقشش ءإلطمر  لا ت ر  تص  ءلةشءطن  م ل مره 
فحت فصحمس ءلةصمل ا    فن تريا ءلحش ة   ملةر ز ش ت هامك هرشر  ر ي،ي  تا فن ي شن ءلةشءطن 

ن  من ذلك يل مشت  ط يف  ءلحم  ةن ة شن إلا آخرا ةةثال  تا    ة شامت ءإلطمر  شة     ءلطرء ا شء 
حيث ا ت لفمظش هذء ءلتشر تا إطمر ة شامت ءلحش ة  ءلخمص     ما  شتم لي  لقتيش ءلختةمت شف فمت فخرأ 

  ملةلمر   شءلل متي إ
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 :ةـدمـمق

 ينفت قطمع ءلةيمه شءلصر  ءلصحا ةن ف ثر ءلقطم مت ءلختةي  فهةي   شة،م،م   حيم  ءلةشءطاينا حيث يةث 
تا ف،م،م    غاا  اه للصري   مت  ل شن ءلحيم إ ش  ل،لقيش حيم  ءل رت إ   هةمن حصشله  لا حقه 

هذه ءلةرءتا ءلحيشي   ل   تء ش ش ة،لشأ ختة   ملي  ءل شت ا ذلك فن ءرل مع ة،لشأ ءلختة  يرل ط 
ةن ءلةرءؤ ءلفهشي   ملهرشر   لح،ن ءلحمل  ءلصحي  شءلةفيلي  لألترءتا شءلحت ةن ءإلصم    ملفتيت 

 ءلةرل ط   للشث ءلةيمهإ

إن ء هلةمش  ةرتا ءلةيمه شلح،ين   ما  للغيلها ينقل  ةن تر  اق  ءلةرءؤ   ر قاشءت لشصي  ةيمه 
ءللرس للةشءطاينا  ةم ي،م ت  لا لح،ين ءلحمل  ءلغذء ي  ش خمص   لألط م  ءلذين يةثلشن ءل    ءل ثر 

يحش   ةم فن ء هلةمش  شصالت ءلصر  ءلصحا ءلة ملر  إلا ءلةامز    ره  لللأثر  ةل الت ءلةيمهإ
ءلةل الت ءلةلفلق   ةخل مت  ح  تشن ءإلصم    ملفتيت ةن ءلةرءؤا  ةم يشتر ءلشقت شءل هت ءلهم   تا
 ءلصر  ءللا يفماا ةاهم ءل ثير ةن ءل، من تا ءلةامطا ءلري ي  شءلام ي إ

 اءلصر  تا ءلحت ةن ءاللمر ءلةرءؤا  ن فهةي  لشءتر ءلقتر ءل متش  لق  فهةي   شت  ل  مت ءلةيمه ش 
إلا فن لشءتر  ةيمت ف  ر ةن ءلةيمه لل، من يدت  إلا  ت  ترء،مت ةن ءلةيمه للةشءطاينا تقت فلمرت 

لطشير اةط حيمه ف ثر ء لةمتء   لا ءلةيمه تا ءلل شن ءليشةي   ملغ،ي  ءلةل رر لأليت ا شءلغ،ي  ءل يت 
ءلطفمشا شاظمت  ءلةاز ا شذلك  صشر  ف  ر ةن ءل، من ءلذين   للشءتر لتيهش  ةيمت   ير  ةن  لة شامت

ءلةيمها  ةم ين،هش لشءتر ءلةيمه  ذلك تا زيمت  تخ  ءلترءت  ن طريا زيمت  ح ش ءلةزرش مت شءلصام مت 
صحيم   لح،ن اش ي  ءلطفة   ءلغذء ي  ءلةفلةت   لا ءلةماا شهش ةم يفشت  ملا    لا ءلترءت ،شءا ةمليم  فش

 شءلةال متإ

 من ةن ءلهرشر  ةرءق   فتءا هذء ءلقطمع لرصت ةتأ ةشءتمله  هذه ء حليم متا شقترله  لا ةن هاما 
لقتيش ختةمت ةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا  أته  ءل،   شءإلة مامت للشقش   لا  شت  ل  مت ءلةيمه 

  إ لا اصي ه ةن هذه ءلةيمه شةقتءر حم له ةاهم شءللفر   لا ةتأ حصش  ءل رت شءلصر  ءلصحا

ةث  ةدلرءت قيمس  – شقت فتت ءلحم   لةرءق   تفملي  فتءا هذء ءلقطمعا لظهشر ءلفتيت ةن ءلةدلرءت
تر   ء،ل م   ءلة، شلين  حليم مت ءلةشءطاين ةن قطمع ءلةيمه  ءللا لنفاا  قيمس -حش ة  ءلقطمع 

ة،لشأ ءلختة  تا ءلقطمعا  ةفلشةمت  ن ءلقطمع  ل متي  ششهشهاشءلصر  ءلصحاا قترلهش  لا لقتيش 
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شةتأ ءال مع ءلةشءطاين  هم شرهم هش  اهما  مإلهمت  إلا قيمس ا،   لغطي  ل  مت ءلةيمه شءلصر  
إ  ةم لنقتش هذه ءلةدلرءت ت  ت شءهح  حش  ءلصحا للةامز  شءلل ةفمت ءلفةرءاي  تا ءلةتن شءلقرأ

قما ءلةيمها اتر  ءلةيمه ةقمرا   ةصمتر ءلةيمه  ملتشل ا ةتأ لشءتر ءلختة   ل   خصم   ءلختة  ةث : ا
 تء ش طشء  ءليششا شةتأ   ما  ءل اي  ءللحلي  لل  مت ءلةيمه شءلصر  ءلصحاإ

شلنةث  هذه ءلةدلرءت فتء  همة  لللفر   لا  شءاس ءلقصشر تا لقتيش ءلختة  ش،   لح،ياهما إةم  ةقمرا  
لا تلرءت زةاي  ةحتت  شةلم ف  ةفت ت ءللطشر تا ة،لشأ ءلختة ا فش  ةقمرا  فتءا ءلتشل  فتءا ءلتشل   

ة  ةثياللهم ةن ءلتش  ءلخرأ  لا ا س ءلةدلرا شةلم ف  ةقلرحمت ءللطشير ءلةحلةل  شءلة،لةت  ةن 
 ل مرس هذه ءلتش إ

شءلصر  ءلصحا ا إ  فاه يالحظ  ش ملرغش ةةم لهذه ءلةدلرءت ةن فهةي    ير  تا قيمس فتءا هي مت ءلةيمه
ءهلةت تش  فشرش م شفةري م ءلاللياي  ش اشس لرا حيث إ ل مين تر   ءهلةمش تش  ءلفملش   للك ءلةدلرءت

آ،يم   اما هذه ءلةدلرءت  ص   تشري  ةالظة ا  ياةم لش لشِ   فؤ ءلةامطا ءلخرأ تا ءلفملش فهةي    رأ 
ءللرا ءلش،طا ش اشس شش،ط آ،يم شلرا فشرش ما حيث ءتلقرت  لةث  هذه ءلةدلرءتا ش لا رف،هش ةاطق 

 هذه ءلةامطا إلا ءلةد،،مت ءلةفاي   قيمس ختةمت ءلةرءتا شةفمير  ةدلرءت ءلح ش ءلةحلا  همإ 

لذلك لهت  هذه ءلشرق  إلا إلقما ءلهشا  لا  فؤ ءلةدلرءت ءلتشلي  شءإلقليةي  ءللا ءهلةت  قيمس فتءا 
ءلصحا ل فؤ ءلتش  ة   يمن ءلفامصر ءلر ي،ي  ءللا يقشش  ليهم ءلةدلرا شذلك  قطم ا ءلةيمه شءلصر 

فةال  تا فن ل شن اقط  ءل تءي  ل اما ةدلر شطاا ام   يص   فتء  تفمل  ينفلةت  ليهم تا لخطيط 
رس ءل،يم،مت ءإلتءري  ءلة،لق لي ا شهةمن ءللشزي  ءلةث  للةشءرت ةن ف   لح،ين ءلتءا تا قطمع ةيمه ءلل

 شءلصر  ءلصحاإ 

 أهمية المؤشرات الدورية لقطاع المياه والصرف الصحي:

للفس ءلةدلرءت تشرء  همةم  تا قيمس ح ش ءل هشت ءلة ذشل  للح،ين فتءا ءلقطم مت ءلختةي ا تال ية ن لقييش 
 ا مه فش تل  هذه ءل هشت تشن ءلر شع لةدلرءت تقيق  لشه  ةتأ تفمليلهما شا محهم تا لح،ين اش ي 

 ءلختةمت ءلةقتة ا  ةم ل ل  فش ه ءلهف  فش ءلقصشر ءللا لحلمج لةزيت ةن ء هلةمش شءإلصالهإ

 ية ن ءلقش  فن ءلحم   لهذه ءلةدلرءت ظهرت الي   ة ةش   ةن ءلفشءة  ءلر ي،ي  ةاهم:



 

 251 

 ةمت ء هلةمش ءلةلامةا  لحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي  لألل ي ا شءللا لش ء ل ما  ليهم ةن ءلتش  شءلةاظ
ءلتشلي  ءل هما  هي   ءلةش ءلةلحت ا شةن  ين هذه ءلهتء  ء للزءش  خ ؤ ف تءت ءلةشءطاين ةةن   

إ شقت ت م 2015يةل شن شصالت تء ة  شآةاه لةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا  ةقتءر ءلاص   حلش   مش 
ا لطشيره  ل   تقيا ذلك ءلتش  إلا ةزيت ةن ء هلةمش تا حصر ا،س ءلف ز تا هذء ءلةرتا شءلفة   ل

 شآااإ

  ءهلةمش ءلةاظةمت ءلتشلي  شءل همت ءلةماح  للقرشؤ  ةفرت  شءق  ختةمت ءلةيمه شءلصر  ءلصحا
تا ءلتش  ءلامةي ا شذلك فةال  تا ة،م ت  هذه ءلتش   لا شه  خطط  لمةل  لللطشير ،شءا ةن ءلامحي  

ءلةدلرءت لنةث  ةفيمرء  همةم  للتش  ءلةماح  لل ت  تفص ح ءللةشيلي  فش ةن ءلامحي  ءل اي  شءللقاي ا ش مللملا
ءلةدلرءت ذءت فهةي   فص حت تا ح ش شط يف  ءلة،م تءت ءلةش ه  لهذء ءلقطمع تا ءلتش  ءلامةي إ  ةم

   رأ تا لقييش ءلةرتشت شءلثر ءل فلا لهذه ء ،لثةمرءت شءلقرشؤ تا لح،ين حمل  ءلةرءتا  هذه ءلتش إ

 رليتا شءللا لقها  أهةي  لشءتر ءلل متي  شءلازءه   ين فطرء  ءلة لة ا شهش لفزيز ة مت  ءلح ش ءل
ةم ي،لل    ملهرشر  ةرءق   فتءا  ةي  ءلقطم مت ءلختةي   ملتشل  ،شءا ةن ءلهي مت ءلح شةي  فش ةن 
ا ءلقطمع ءلخم  للشقش   لا ة،لشأ فتء هما شءقلرءه ،   ءللطشير ءلةأةشل إ ذلك  مإلهمت  إلا ءحلرءش ح

ءل رت تا إلمح  ةصمتر ءل يمامت ءلخمص   ملقطم مت ءلحيشي  تا ءلة لة ا شلة ين ءل محثين شءلتءر،ين ةن 
 ءإلطالع  ليهما شةقمرالهم  ةدلرءت فتءا ءلتش  ءلخرأإ

  لت يش ءلح شةمت ءلقشةي  شءإلتءرءت ءلةحلي   ملتل  ءلةلةش،  ةن شءق  ءلة لة ا شءللفر   لا
م م  للختةمتإ شلنةث  هذه ءل يمامت ءل،مس  لخمذ ءلقرءرءت ششه  ءل،يم،مت شلحتيت ءلةامطا ءل ثر ءحلي

ءلهتء  ءلة،لق لي إ  ةم يفة   لا لحشي  ء ال مه ةن ءللر يز  لا ءل شءاس ءلةمتي  شء ،لهال ي ا إلا 
ه  ل ةي  ءللر يز  لا لح،ين اش ي  ءلحيم  ء لةم يم  شءقلصمتيم  ش ي يم  للشصش  لة،لشأ حيم  فت

 ءلةشءطاينإ

فن  اما هذه ءلةدلرءت ليس ءلغمي  تا حت ذءلها  ةم فاه ليس ءلةفيمر ءلشحيت تا ءلاهمي  ي س ءللأ يت  لا 
اةم هش  ةثم   ل،ليط ءلهشا  لا ة ةش   ةن ءلقهميم تا  ءلفمة  ختةمتءلللت ل   لا لطشر  ءلة لة ا شء 

 ءللا لهش ءلة لة    ةي  ت ملهإ

 :تقييم قطاع المياه والصرف الصحيية لالمؤشرات الدول

لهت ءلفقت ءلةمها لطشر  تت   ير ةن ءلةدلرءت ءللا لهلش  قيمس فتءا ةرتا ءلةيمه شءلصر  ءلصحا 
،شءا  لا ءلة،لشأ ءلةحلا للتشل  فش  لا ءلة،لشأ ءإلقليةا شءلتشلاا  ةم لهت فيهم  لطشر   ير تا 
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طمع ،شءا ةن ءلاشءحا ءللقاي  فش ءللةشيلي  فش ءل شءاس ءلللريفي  قيمس  ةي  ءلفشءة  ءلةرل ط   أتءا هذء ءلق
 ءلةرل ط   ملقشءاين ءلحم ة  لهذء ءلقطمعإ 

ةن فلهر هذه ءلةدلرءت ة ةش   ءلةدلرءت ءلصمتر   ن ءلل    ءلةر في  ءلتشلي  لةرءتا ءلةيمه  -
لةرتقا ءلةيمه شءلصر  تا  ما شءللا لةث   يماملهم ف  ر قم ت   يمامت تشلي IBNETشءلصر  ءلصحا )

ءلفملشإ شيقشش ءلةدلر  قيمس فتءا هذء ءلةرتا  ملةقمرا  ة  فتءا ءل،اشءت ءل،م ق  للتشل ا فش فتءا ا س 
 1990ءلةرتا ةقمرا     الت فخرأ تا ءلةاطق  فش تشليم إ شقت  تف ءل اك ءلتشلا لةشي  هذء ءلةدلر ةاذ  مش 

شءلقرشؤ ءللا يةاحهم للتش  للح،ين حمل  ءلةرءتا  هم  لا ءلتءا رغ    ةاه تا ةفرت  فثر ء ،لثةمرءت 
 ءل فلا لهذه ءلختةمتإ

م ها إحتأ ءل همت ءلتشلي  ءلهمة  ءلخرأ ءللا لخل   قهميم ءلةيمه   مت  IWAءلرء ط  ءلتشلي  للةيمه ) -
ظيشا شءلصام  ا  شءا هم شذلك ةن خال  ل    ةن ءل هما شءلخ رءا تا ة م  ءل حشث شءلةةمر،  شءللا

شء ،للمرءت شءلصام مت ءللحشيلي  ءلةرل ط   ملةيمها  ةم لنصتر ة ةش   ةن ءلةدلرءت للقييش تشر   ة  
 هذه ءلختةمت شفثرهم تا ءلتش  ءللا يلةلهم ءلةدلرإ

م فحت ءلةدلرءت ءل مرز  ءللا لش لطشيرهم ةن  ماس Water Poverty Indexينفت ةدلر تقر ءلةيمه ) -
ن ءل محثين  لةشي  ةن ءإلتءر  ءل ريطماي  لللاةي  ءلتشلي إ شيخل  هذء ءلةدلر  مللر يز  لا ة ةش   ة

ءلفالق   ين ءلةيمه شءل قرا شيقتش تهةم  ف ةا لط يف  هذه ءلفالق  ةن حيث لشءتر ةصمتر ءلةيمه ش القله 
أ لشءتر ءلةشءرتا  لح،ن ة،لشأ ةفيل  ءلترءتا شيفلةت تا لقييةه  لا خة،   امصر ف،م،ي  ها: ةت

 ءلشصش  شح ش ءللغطي ا ةتأ تفملي  ء،لختءش ءلةيمها ءلقتر   لا إتءر  ءلةيمها شءآلثمر ءل ي ي إ

ش لحلي  ءلةدلرءت ءل ر ي  ءللا يل شن ةاهم  ٌ  ةن هذه ءلةدلرءتا ية ن ةالحظ  فن ةدلرءت قيمس 
طيط ششه  ءل،يم،متا ةرشرء   لقييش ءلتءا للتءخ  ة   ةي  ةرءح  ءلختة   تاء  ةن لقييش ةرءح  ءللخ

خطشءت شةرءح  ءللا يذا شحلا قيمس ءلثر ءلاهم ا ةن ءلختة  شا محهم تا لحقيا ءلهتء  ءلةحتت  لهم 
 ،ل م إ

ءل قت تيةم  ياهم  لا  فؤ ءلفامصر ءل،م،ي  ءللا   غاا  اهم تا  قت هذه ءلةدلرءتش ملرغش ةن فن 
هت  إلا لقييش قتر  ءلختة   لا لتا ءلاهمي    مإلهمت  إلا  شاهم القييش ةرتا ءلةيمه شءلصر  ءلصحا

لحقيا ءلهتء  ءلةاشط  هم لحقيقهما شلي،ير ،   ءلحيم  للةشءطاينا إ  فاهم ل ميات تا  فؤ ءلفامصر 
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ءل ر ي  ءلخرأا ءللا ء لةتت  لا حم      تشل  لهذه ءلةدلرءت ءل ر ي ا فش قترلهم  لا  ة  ةصمتر 
 ءل،م،ي  لهذه ءلفامصرإ ءل يمامت

شقت ءخلل ت ءلةدلرءت تيةم  ياهم  لا طريق  لق،يش ءلة شامت ءل،م،ي  ل   ةدلرا تفلا ، ي  ءلةثم  
لفلةت  فؤ ءلةدلرءت  لا لق،يش ة شامت ءلةدلر إلا ق،ةين ر ي،يين هةم: ةدلرءت لقييش ةرءح  إ تءت 

م لفلةت  فؤ ءلةدلرءت ءلخرأ  لا قيمس ءلختة  ءلختة  شةدلرءت لقييش ءلثر ءلاهم ا ةن ءلختة  ا  ة
 -ةدلرءت فخرأ  تا حين لفلةت شتقم  لل شءاس ءل اي  ءإلتءري ا ءلةملي ا ءللقاي ا شءلللريفي  ءلحم ة  للقطمع

قيمس ءلة مت  ءل،م،ي  للح ش ءلرليت تا  القلهم  لا  -شها ءلةدلرءت ءللا لهلش هذه ءلشرق   ترء،لهم 
شءللا ،يلش لامشلهم  لاا ةن ءلل صي  تيةم ءلصر   ملةلمر   شءلفتءل ا شءل  ما  شءلل متي   ختةمت ءلةيمه ش 

 إيلا

 :مباد  الحكم الرشيد في قطاع المياه و الصرف

لنفت ءلةشءرت ءلةم ي  للتشل  ةن فهش ءلثرشءت ءلقشةي  ءلشء س حةميلهم شءلح مظ  ليهما ش ةم فن اق  هذه 
ش،الة  ءلتشل ا ت ن ،شا إتءر  هذه ءلةشءرت  ذلك ية ن فن يدت  لا س  ءلةشءرت يةث  خطرء   لا فةن

ءلالي  ؛ تقتر  ءإلتءر   لا ء ،لغال  ءلةث  للةشءرت ءلةلمح ا لنحتت ةفيمر ا محهم تا لقتيش ءلختة  
ن للةشءطاينإ ش لا ذلك لنفت ءإلتءر  ءل،لية   مةال  ر ي،يم  شتفم   تا لح،ين ،   ءال مع ءلةشءطاين ة

 ختةمت ءلةيمه شءلصر إ

شءلةل ا  لا ل،ةيلهم  ة مت   -شهامك ة ةش   ةن ءلة مت  ءلشء س لشءترهم تا ف،مليس ءإلتءر  ءلام ح  
ءلح ش ءلرليتإ  فؤ ةن هذه ءلة مت  ها ة،دشلي  ءلقم ةين  لا ءلختة   مل  ما  شءل فملي  شءلفتءل  

م مت ءلةةثل  لهش  ملة،مال  شءلةلمر   تا ةرءق   شءلل متي ا شءل فؤ ءآلخر ة،دشلي  ءلةشءطاين شءل ة
 ءلخطط شءل،يم،متإ شيقيًّش ةتأ   ما  ءإلتءر  ء لةمتء   لا لحقا هذه ءلة مت  ة لةف إ

ذء  من ء لقم ةين  لا ختةمت ءلةيمه شءلصر  ءلصحا  ليهش فن ي شء  محليم مت ءلةشءطاين تا  تت ةن شء 
ءلشصش  لةصمتر ءلةيمه ا  متا ةن ءلةيمه ل مت  ءلةشءطاين ءلحصش   لا قتر ءلفامصر ءل،م،ي  ةاهم

 لا ءل ماس ةن  ماسا ت اه   أ،فمر ةفقشل هم لقتيةش  اقما ءلةيمه شةطم قلهم لةفميير ءل شت ا  صشر  ةي،ر 
ءآلخرا    ت فن يلمرك ءلة لة   ا ،ه تا لطشير هذه ءلختةمت ةن خال  ءلةلمر   شءلةطمل    ل متي  

تا إلمح   يمامت ءلختة  شخطط ءلفة  شءلةفلشةمت ءلةلفلق   هما شذلك ةن خال  قاشءت  صمافا ءلقرءر
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ءلقم ةين  لا ءلختة  ةن ش لر ي  لاظش ءلفالق   ين ءلترءت شءل همت ءلةةثل  لهش ةن امحي ا ش ين ءلترءت 
 امحي  فخرأإ

ءلة مت   لقييش  لقشش شءلصر  قطمع ءلةيمهللح ش ءلرليت تا ةدلرءت قيمس ل اا ةن هام ظهرت ءلحم   إلا 
إ تا هذء ءإلطمرا ل اا ةر ز ءلفقت ء  لةم ا  لا فرؤ ءلشءق لحققهم شتر   شقيمس ةتأ ،مل   ءلذ ر 

إطمرء  لقيمس ةدلرءت ءلحش ة   لا ة،لشأ ءلقطمعإ شي ة  ءإلطمر  ين ةخلل  ءل م لين تا ءلة لة  
  ءل،يم،ا )ءلةلر شنا ءلحزءس ءل،يم،ي ا ءلةصر  شهش: ءلح شة ا ةشظ ش ءلقطمع ءلفمشا ءلة لة

ءلة لة  ءلةتااا ءل همت ءلقهم ي ا ءلقطمع ءلخم ا حيث يحمش  قيمس ةتأ قترلهش  لا  اءل رلةمايشنم
،يمت  ا ة شامت ها: ءلة،مال ا ءلةلمر  ا ءلل متي  ل،ف ءلحش ة  ءلرليت ا شذلك ةن خال  لط يا ف،س 

شلقييش ،يم،مت ا ءل  ما ا ءل فملي إ تيلش ةالحظ  شقيمس ءلفتءل  ا ء ،ل م  اا ة متح  ءل ،متءلقماشن
للة شامت ،مل   ءلذ رإ شتيةم يلا ش،لش يمت هد ا ءل م لين لللفر   لا ل   شتر   شةتأ ةةمر،لهش 

 لفري  للك ءلة شامت:

 ءلة هشش ءلة شن ءللاافرياااا 

ن ينقصااات  هااام قيااامس ءلةةمر،ااامت شءلخطاااشءت ءللاااا لاااش إل م هااام لهااااةم
ءلةحم،اااااااااا ي  ءلةملياااااااااا  شءلقماشايااااااااااا  شءإلتءرياااااااااا  شءل،يم،ااااااااااي  لل هااااااااااامت 

 ءلةخلل   ءل م لينإ

 ءلة،مال 

ينقصت  هام قيامس ةاتأ ءاخارءط ءل هامت ءلةخلل ا  ءل م لين تاا فالاط  
 ءل همت ءلخرأ شتشرهش تيهمإ

ءلةلمر   
 ءلة لةفي 

ينقصاااات  هاااام قياااامس ةااااتأ ،ااااهشل  ءلحصااااش   لااااا ةفلشةاااامت شتر اااا  
 ءلفالق   ين ءل همت ءلةخلل   ءل م لين شءلةشءطاينإء ا لمه تا 

 ءلل متي 

ينقصاات  هاام قياامس تر اا  ءللطاام ا  ااين ،االش يمت ش،يم،اامت ءلح شةاا ا 
ءلة لةاا  ءلةااتااا ءلقطاامع ءلخاام اإإإ إلاا  شءلقشء اات ءلقماشاياا  ءلةل ااا 

  ليهمإ
 ءلقماشنتشل  
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مت ينقصاات  هاام قياامس تر اا  لشء اات اظاامش ةل مةاا  شتفاام  لة م هاا  ءل ،اا
 لتأ    تم   ةن ءل م لينإ

 ة متح  ءل ،مت

ينقصاااات  هاااام قياااامس تر اااا  ء،اااال م   ءلح شةاااا ا ءلة لةاااا  ءلةااااتااا ءلقطاااامع 
ءلخاااام ا إإإ إلاااا  لرغ اااامت شءحليم اااامت ءلةااااشءطاين شءللغياااارءت ءل،يم،ااااي  

 شء قلصمتي  شءلةد،،ي إ
 ء ،ل م  

ءلح شةااااا ا ءلة لةااااا  ءلةاااااتااا ءلقطااااامع لقاااااتيش ينقصااااات  هااااام قيااااامس تر ااااا  
تاااا  ءلفتءلااا ءلخااام اإإإ إلااا  لخاااتةملهش  لاااا قاااتش ءلة،ااامشء  شط قااام  لة اااتف 

 ءل ر إ

 ءلفتءل 

ينقصت  هم قيمس ءلختةمت ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لين شةتأ لشتيرهم  أق  
 ل ل   شتا فق  شقت ةة نإ

 ءل  ما  

ينقصت  هم قيمس  شت  ءلختة  ءلةقتة  ةان  مااس ءل ام لين شتر ا  رهاما 
 مإءلةشءطاين  اه

 ءل فملي 

 

 شتيةم يلا  رؤ لهش ءلةدلرءت ءلةقلرح  لحت    ة شن ةن هذه ءلة شامتإ
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 مؤشرات تقييم الحوكمة بقطاع المياه والصرف الصحي:

 

 دور القانون الشفافية المشاركة المساءلة األطراف الفاعلة

 

 

 .  الحكومة1

 

)ممثلة في 

القيادات العليا في 

 ااع المياه 

 والصرف(

 

 

 

 

هل يقوم مس ولو القااع  .4
بتقديم إ رارات الذمة 
 المالية بشكل دور ن

هل يسمق للمواطني   .5
وممثليهم م  جمعيات 

المجتمع المدني باإلطالع 
على إ رارات الذمة 

 الماليةن
هل هناا جهات مستقلة  .6

 للمراجعة الماليةن
هل هناا تلية واضحة  .7

لمتابعة ومساءلة  يادات 
في الخا  القااع 
 الداضليةن

هل يكفل القانون حق  .8
المواطني  في مقاضاة 

القيادات العليا في القااع 
في حالة انتهاكها 

لحقو هم المدنية في 
ضدمات المياه والصرفن 

وما هي العقوبات 
 المفروضةن

هل يسمق القانون  .9
بمقاضاة القيادات العليا 

إلى أ  مد  تسمق القواعد  .1
الحكومية بأضذ تراء 

 Publicالمواطني  )
Consultation حول )

سياسات  ااع المياه 
 والصرفن

هل يتم إشراا كافة  .2
المعنية األطراف 

(Sector 
Stakeholders)  في

وضع ضا  وسياسات 
وما هي أكثر  القااعن

 الجهات مشاركًةن
ما هو عدد القرارات  .3

الحكومية بالقااع التي تم 
فيها األضذ بالمشاركات 
 الشعبية م  المجتمعن

هل يقوم مس ولو القااع  .4
بتعيي  لجان لتقصي 

مشكالت وتراء المواطني  
في ضدمات المياه 

 نوالصرف
هل هناا مشاركة شعبية  .5

 في توجيه ميزانية القااعن

إلي أ  درجة توجد شفافية في  .8
ضاوات صنع القرار م  فبل 

 يادات القااع على النحو 
 التالي:

معرفة الدوافع واألسباب  -

 وراء اتخاذ القرار 

 معرفة متخذ القرار  -

معرفة تفاصيل عملية صنع  -

 لقرار.ا

هل تقوم القيادات العليا  .9
بمؤسسات القااع بشرح 
وتفسير البيانات والخا  

والميزانيات المتعلقة بقااع 
مياه الشرب والصرف 

 الصحين
هل هناا استجابة  .10

لالبات الحصول على 
 المعلومات المتعلقة بالقااعن

هل تعلل القيادات  .11
العليا في القااع  راراتها، في 

ول حالة رفرها طلبات الحص

هل هناا ضواب   .1
واضحة وملزمة لرمان 

مستو  جودة ونقاء 
 المياهن

هل هناا ضواب   .2
لزمة تحكم واضحة وم

الشراكات  بي  الحكومة 
والقااع الخاص في 

مجال مشروعات المياه 
 Publicوالصرف )
Private 

Partnershipsن) 
هل يلتزم القااع فعليًا  .3

بالقواني  والتشريعات 
 المنظمة لعمل القااعن

هل يلتزم القااع فعليًا  .4
 بمعايير الجودة المحددةن

هل يسمق القانون بتنظيم  .5
لفح  ضبايات  رائية 

 المخالفات في القااعن
هل هناا  انون يمنع  .6

ترارب المصالق داضل 
 القااعن
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في القااع عند ثبوت 
ارتكابهم لجرائم أو 

إدارة مخالفات في 
 ضدمات المياه والصرفن

إلى أ  مد  يتم  .10
فرض عقوبات على 

القيادات العليا في حالة 
ضرق القواني  المنظمة 

لخدمات المياه 
 والصرفن

هل يتم عقد جلسات استماع  .6
علنية بحرور المواطني  

أو منظمات المجتمع 
 المدنين

هل هناا تنسيق بي   .7
الجهات المتعددة المنوط بها 

إدارة القااعن وهل يتم 
اتخاذ القرارات بشكل 

 تشاركين
إلى أ  حد تشارا  .8

المحليات في وضع ضا  
 ات القااعنوسياس

هل ينظم القااع  .9
استاالعات دورية  راء 

المواطني  في ضدمات المياه 
 والصرفن

 على المعلوماتن
إلى أ  مد  يتم إتاحة  .12

 جميع بيانات القااعن 
ما هي سبل الوصول  .13

 -إلى هذه البياناتن اإلنترنت
أضر  -مابوعة-منشورة
 )اذكرها(

هل يتم نشر بيانات  .14
 ميزانية القااع بشكل دور ن

هل تستايع مؤسسات  .15
المجتمع المدني الوصول إلى 

بيانات ع  المخصصات 
 ااع المياه المالية لميزانية 

 والصرفن
هل تقوم كل الجهات  .16

المعنية في القااع بعرض 
وإتاحة البيانات والمعلومات 

 الخاصة بهان
هل توجد تليات فعالة  .17

لتوعية المواطني  باألدوار 
المتعددة لجهات القااع 

 المختلفةن
هل يقوم المس ولون  .18

بالقااع باإلعالن ع  
القرارات اإلدارية الجديدة 

دور   للمواطني  بشكل
 ود يقن

هل يتم إتاحة بيانات  .19



 

 258 

 دور القانون الشفافية المشاركة المساءلة األطراف الفاعلة

 

 

 

 

 

 

 

إ رارات الذمة المالية الخاصة 
 بمس ولي القااع للجمهورن

إلى أ  مد  تقوم  .20
الحكومة بجهود لتوعية 

المواطني  بحقو هم األساسية 
 في ضدمات المياه والصرفن

21.  
 

 

. العاملون في 2

قطاع المياه 

 والصرف

 

 

 

إلى أ  مد  توجد تليات  .5
فعالة للمساءلة الرأسية 
للعاملي  في  ااع المياه 

 والصرفن
إلى أ  مد  توجد تليات  .6

فعالة للمساءلة األفقية 
مياه للعاملي  في  ااع ال

 والصرفن
هل يتم مساءلة العاملي   .7

بالقااع وفقًا لتوصيفهم 
 الوظيفين

 

هل يشارا العاملون  .4
بالقااع في تشكيل سياسات 

 المياه والصرفن
هل هناا ضواب  واضحة  .5

للتنسيق بي  اإلدارات 
 يةناألفق

إلى أ  مد  يشارا  .6
العاملون بالقااع في تحديد 

 االحتياجاتن

 

هل هناا استجابة لالبات  .3
الحصول على المعلومات 
المتعلقة بالقااع في و ت 
 مناسب وبتكلفة مناسبةن

هل هناا شفافية في  .4
ضاوات تعيي  العاملي  في 

 القااعن
هل يتم إتاحة التوصيف  .5

الوظيفي الخاص بمهام 
لي  ومسؤوليات العام

 بالقااعن

 

هل يلتزم العاملون  .1
بالقااع بالقواني  

اإلدارية المنظمة لسير 
 لعملن

ما هو عدد القرايا التي  .2
تم فيها معا بة العاملي  

بالقااع الرتكابهم 
مخالفات أو أفعال غير 

  انونيةن
القانون بتنظيم هل يسمق  .3

ضبايات  رائية لفح  
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 دور القانون الشفافية المشاركة المساءلة األطراف الفاعلة

 

 

 

 

إلى أ  مد  هناا ر ابة  .8
على أداء العاملي  

 –بالقااع )إدارية وفنية 
 داضلية وضارجية...(ن

هل يتم إتاحة التوصيف  .6
الوظيفي الخاص 

بمسؤوليات اإلدارات 
 المختلفة بالقااعن

 

  

 المخالفات في القااعن

 

. المجتمع 3

 المدني

 

 

هل يمتل  المجتمع  .4
المدني الموارد والقدرات 
الالزمة لمرا بة ومتابعة 
السياسات المتعلقة بقااع 

 المياه والصرفن
هل يمتل  المجتمع  .5

المدني الفهم الكافي 
لمشكالت القااع، وبدائل 

 التعامل معهان
لى أ  مد  توجد تليات إ .6

 فعالة تتيق 
* مسمماءلة منظمممات المجتمممع   

المممممدني العاملممممة فممممي مجممممال  

 المياه والصرف م  جانب:

 المواطني  -

 الحكومة -

مدني هل يمتل  المجتمع ال .1
الموارد والقدرات الالزمة 
للمشاركة في السياسات 
المتعلقة بقااع المياه 

 والصرفن
إلى أ  مد  تشارا  .2

منظمات المجتمع المدني 
في تحديد االحتياجات 
 بقااع المياه والصرفن

إلى أ  مد  تشارا  .3
منظمات المجتمع المدني 
فعليًا في صنع القرارات 

والسياسات المتعلقة بقااع 
 الصرفنالمياه و

يشارا إلى أ  مد   .4
المجتمع المدني في تنفيذ 
 ضدمات المياه والصرفن

هل يتم إتاحة تقارير دورية  .5
منظمات المجتمع  ع  أنشاة

المدني المتخصصة في  ااع 
 المياه والصرفن

هل يتم النشر بشكل علني  .6
 للجمهور كل م :

إيرادات المنظمات غير  -

الحكومية المتخصصة في 

 ي.مجال  الصرف الصح

أوجه إنفاق المنظمات غير  -

الحكومية المتخصصة في 

 مجال  الصرف الصحي.

إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .7
المدني بتوعية المواطني  

بحقو هم األساسية في ضدمات 
 المياه والصرفن

 

إلى أ  مد  تحترم  .1
منظمات المجتمع المدني 

القواني  والرواب  
المنظمة للعمل في مجال 

المياه والصرف 
 ينالصح

إلى أ  مد  تحترم  .2
منظمات المجتمع المدني 
العاملة في مجال المياه 

والصرف األحكام 
القرائية الصادرة في 

 هذا الشأنن
كيف تنسق القواني  بي   .3

الصالق العام والصالق 
الخاص للمواطني  في 
ضدمات  ااع المياه 

 والصرفن
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 * مساءلة اإلعالم م  جانب:

 المواطني  -

 الحكومة -

 

إلى أ  مد  توجد تليات  .7
فعالة للمراجعة المالية 
 على هذه المؤسساتن

 

القطاع  .4
 الخاص

 

إلى أ  مد  توجد تليات  .1
فعالة لفح  ومراجعة 
أنشاة القااع الخاص 

في مجال المياه 
 نوالصرف الصحي

هل ترم القواني  الحالية  .2
مواد واضحة لمساءلة 
القااع الخاص أمام 
السلاات المعنية 

ومنظمات المجتمع 
بخصوص أنشاة المياه 

 والصرفن

هل يشارا القااع الخاص  .1
في عملية صنع القرار 
 بقااع المياه والصرفن

إلى أ  مد  يؤثر القااع  .2
خاص فعليًا على ال

القرارات والسياسات 
 المتخذة وتابيقهان

يشارا القااع  إلى أ  مد  .3
الخاص في وضع القواني  

والتشريعات الحاكمة 
 للقااعن

يشارا القااع إلى أ  مد   .4
الخاص في تنفيذ 

 المشروعات داضل القااعن
هل يشارا القااع الخاص  .5

في متابعة وصيانة 
 مشروعات القااعن

رير دورية ع  هل يتم نشر تقا .2
القااع الخاص في  أنشاة

  ااع المياه والصرفن
هل هذه التقارير متاحة  .3

 للمواطني  لالطالع عليهان
هل العقود المبرمة بي  القااع  .4

الخاص والحكومة تدار وتنفذ 
 باريقة شفافةن

يلتزم إلى أ  مد   .1
القااع الخاص فعليًا 
بالقواني  والتشريعات 
المنظمة لعمل  ااع 

 لصرفنالمياه وا
يلتزم إلى أ  مد   .2

القااع الخاص فعليًا 
بالقواني  والتشريعات 

البي ية فيما يتعلق 
 بالموارد المائيةن
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 تابع مبادئ الحوكمة:

 مكافحة الفساد الفعالية الكفاءة العدالة االستجابة األطراف الفاعلة

 

 .  الحكومة1

 

)ممثلة في القيادات 

العليا في  ااع 

 المياه والصرف(

 

 

ى أ  مد  إل .1
تستجيب القيادات 

العليا بالقااع 
لالحتياجات الخاصة 

 بالمناطق الريفيةن
إلى أ  مد   .2

تستجيب القيادات 
العليا بالقااع 

لالحتياجات الخاصة 
 بالمناطق العشوائيةن

إلى أ  مد  يشعر  .3
المواطنون بتلبية 

الحكومة 
 الحتياجاتهم الملحةن

ما هي نسبة  .4
استجابة الحكومة 

مقارنة بعدد 
 الشكاو  المستلمةن

ما هو متوس   .5
الزم  بي  تلقي 
شكاو  األعاال 

 وإصالحهان
إلى أ  حد تستجيب  .6

القيادات العليا 

 

إلى أ  مد   .1
يغاي نصيب 

الفرد الفعلي م  
المياه احتياجاته 

 الفعليةن
ما هي نسبة  .2

التغاية لمياه 
الشرب 

)وصالت منزلية 
مصادر مياه  –

 –عامة 
 سيارات...(ن

ما هي نسبة  .3
التغاية للصرف 

 ينالصح
ما هي نسبة  .4

التغاية لمياه 
الشرب في 
الحرر 
 والريفن

ما هي نسبة  .5
التغاية للصرف 

الصحي في 
الحرر 

 

هل توجد  .1
إستراتيجية  يد 
التابيق في 

 القااعن
هل يابق القااع   .2

 ياسات معيارية 
للمياه ن )عدادات 
 المياه المنزلية(

ما هو معدل العجز  .3
 في موازنة القااعن

هل يابق القااع  .4
سياسات وتليات 

فعالة لتنظيم عملية 
تدوير مياه 

 الصرف الصحين
هل تتخذ الحكومة  .5

تدابير لترشيد الفا د 
 في المياهن

هل تابق الحكومة  .6
األساليب 

التكنولوجية 
الحديثة في مرا بة 
أداء شبكات المياه 
ومحاات الصرف 

 

هل هناا معايير  .1
متبعة لقياس مد  
فعالية الخدمات 

الحكومية المقدمة في 
 القااعن

إلى أ  مد  تقوم  .2
الحكومة بإجراء 

استاالعات دورية 
لقياس مد  رضا 
المواطني  ع  

 الخدمةن
إلى أ  مد  هناا  .3

رضا بي  المواطني  
ع  ضدمات المياه 
والصرف المقدمة 

 م  القااعن

 

إلى أ  مد   .10
تتسم سياسات و واني  

الحكومة لمحاربة 
الفساد في  ااع المياه 
 والصرف بالفعاليةن

إلى أ  مد   .11
توجد تقارير أداء 

توضق مد  التقدم في 
تنفيذ ضاة عمل 

استراتيجيات مكافحة 
 الفسادن

أ  مد   إلى .12
تلتزم الحكومة بتابيق 
تليات التعيي  والفصل 

للعاملي  في  ااع 
 المياه والصرفن

إلى أ  مد   .13
ُتسهم هذه ا ليات في 

 الحد م  الفسادن
هل تر  أن  .14

حجم  رايا الفساد 
المعل  عنها تعكس 

وا ع الفساد في 
 القااعن
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بالقااع للالبات 
المحلية الخاصة 

بشأن ضدمات المياه 
 والصرفن

إلى أ  مد  هناا  .7
تليات تتبع في حالة 
ظهور مشكالت 

طارئة في القااعن 
وإلى أ  مد  

تحصل هذه ا ليات 
األولوية في على 

 التابيقن
إلى أ  مد   .8

تستجيب القيادات 
العليا بالقااع 

لمتالبات القااع 
 الخاصن

 والريفن
ما هو معدل  .6

النمو في 
التوصيالت 

 الجديدةن
ما هو متوس   .7

رسوم المياه م  
 دضل الفردن

هل تراعي  .8
تعريفة المياه 

اضتالف مستو  
الدضل بي  

الريف 
 والحررن

هل هناا دعم  .9
دادات لتكلفة ع

المياه وتركيبها 
في المناطق 

 الريفيةن

 الصحين
هل تهتم القيادات  .7

العليا بالقااع 
بتنمية القدرات 
المهنية للعاملي  
 بصفة دوريةن

هل هناا  وائم  .8
انتظار للحصول 

ن وما على الخدمة
هو حجم هذه 

 القوائمن
إلى أ  مد  يوجد  .9

تنسيق بي  جهات 
القااع المختلفة م  

حيث 
االضتصاصات 

 والمهامن

إلى أ  مد   .15
تابق القيادات العليا 
بالقااع تليات حديثة 

فرص  للحد م 
الرشوة والفساد 

)كعمل شباا واحد 
 لجميع اإلجراءات(ن

ما مد  كفاية  .16
 واعد إجراء 
المنا صات 

والمزايدات الالزمة 
 للحد م  الفسادن 

ما مد   .17
صرامة  واعد إجراء 

المنا صات 
والمزايدات الالزمة 

 للحد م  الفسادن
إلى أ  مد   .18

توجد تليات ومعايير 
فعالة في المنا صات 

ية ترم  استمرار
عمل المشروعات 

 وسالمتها بعد التسليمن
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. العاملون 2

في قطاع 

المياه 

 والصرف

 

إلى أ  مد   .1
يستجيب العاملون 
في  ااع المياه 

والصرف 
الحتياجات ورغبات 

 المواطني ن
هل هناا مكاتب  .2

لتلقي شكاو  
المواطني  والتعامل 
معها داضل إدارات 
القااع المختلفةن 
وهل هذه المكاتب 

 فعالةن
ما نسبة االستجابة  .4

للشكاو  المقدمة 
 للقااعن

ما مد  سرعة  .5
االستجابة للشكاو  

 المقدمة للقااعن
هل هناا أدلة عمل  .6

واضحة ترشد 
العاملي  لكيفية 

التعامل مع شكاو  
 المواطني ن

ما هي نسبة  .7
الشكاو  ضد 

العاملي  بالقااع م  
إجمالي عدد 

هل تعتمد  .9
ااع مؤسسات الق
على نظام 
الجدارة في 

 التعيي ن
إلى أ   .10

مد  هناا عدالة 
في توزيع 

المرتبات داضل 
 القااعن

هل   .11
يقوم العاملون 
بالقااع بتقديم 
الخدمة بشكل 
عادل لجميع 

المواطني ن وفي 
كافة المناطق 

 واأل اليمن

ما هو معدل  .1
إنتاجية الموظفي  
بالمقارنة بعدد 
الوصالت و 
 المستفيدي ن

الة هل هناا عم .2
زائدة في موظفي 

 القااعن
هل هناا إجراءات  .3

روتينية معقدة في 
 ااع المياه 
 والصرفن

ما هو تكرار  .4
حدوث الحاالت 
–ا تية )التسرب 
انكسار مواسير 

انسداد  –المياه 
 مواسير الصرف(ن

ما هو حجم الفا د  .5
غير المحسوب في 

 المياهن
ما هي نسبة  .6

العدادات العاطلة 
 إلى السليمةن

هل يحصل  .7
لمواطنون على ا

الخدمات المالوبة 
في القااع ضالل 

إلى أ  مد  يقدم  .1
العاملون بالقااع 
الخدمة على درجة 
 عالية م  الجودةن

هل هناا معايير  .2
واضتبارات لقياس 

 جودة المياه المنتجةن
 -كافية –ال يوجد  -)يوجد

غير  –فعالة  -غير كافية

 فعالة(.

هل هناا معايير 

واضتبارات لقياس درجة 

لصرف معالجة مياه ا

ال يوجد  -الصحين)يوجد

 -غير كافية -كافية –

 غير فعالة(. –فعالة 

هل هناا معايير  .3
متبعة لقياس جودة 
الخدمة )استمرارية 

الخدمة مقابل 
معدالت انقااعها، 

جودة صيانة 
الشبكات 

 والمحاات(ن
هل يتم إجراء اضتبارات 

هل هناا  .12
مواثيق شرف 

ضال يات العمل أل
 داضل القااعن

إلى أ  مد   .13
توجد ر ابة على أداء 

 العاملي  بالقااعن
إلى أ  مد   .14

يلتزم العاملون 
بالقااع بتابيق تليات 

 التعيي  والفصلن
إلى أ  مد   .15

ُتسهم هذه ا ليات في 
 الحد م  الفسادن
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الشكاو  وعدد 
 الموظفي ن

فترة زمنية مناسبة 
 وبتكلفة معقولةن

ما هو متوس   .8
الزم  بي  التقدم 
باستمارات تمديد 

وصالت مياه 
وصرف صحي 

 جديدة وبي  التنفيذن
ما هي نسبة  .9

الشكاو  م  
ضدمات المياه 

والصرف مقارنة 
بإجمالي عدد 
 الوصالتن

هل هناا  .10
 وائم انتظار 

لحصول على ل
الخدمةن وما هو 
 حجم هذه القوائمن

هل يوجد  .11
إشراف ور ابة 
تقنية على كيفية 
تحديد أسلوب 
تشغيل وصيانة 

 الخدمةن
هل توجد  .12

برام  للجودة 
واالعتماد داضل 

دورية للمياه ماابقة 

لمعايير الجهات 

 ال يوجد -الر ابيةن)يوجد

 -غير كافية -كافية –

 غير فعالة(. –فعالة 

ما هي نسبة الشعور  .4
بالرضا بي  

المواطني  ع  
اإلجراءات المالوبة 

 بالقااعن
ما مد  كفاية  .5

التدريب المهني الذ  
يحصل عليه 

 العاملون بالقااعن
ما مد  فعالية  .6

التدريب المهني الذ  
يحصل عليه 

 العاملون بالقااعن
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 القااعن
إلى أ   .13

مد  يوجد تفتي  
)فني / إدار ( 
دور  الضتبار 

مد  توافق التابيق 
الفعلي مع المعايير 

القياسية 
وعة لتنفيذ الموض

المشروعات داضل 
 القااعن

 

. المجتمع 3

 المدني

 

 

هل يمتل  المجتمع  .3
المدني الموارد 
ة والقدرات الالزم

لالستجابة 
الحتياجات 
 المواطني ن

إلى أ  مد  يقوم  .4
المجتمع المدني 

بدوره في توصيل 
صوت المجتمع إلى 

 المس ولي ن
إلى أ  مد  تشعر  .5

أن منظمات المجتمع 
المدني تهتم 
باالستجابة 

 

هل يدافع  .1
المجتمع المدني 
ع  حق األ ليات 

والفقراء 
والمناطق 
ة في المهمش

الحصول على 
 ضدمات عادلةن

ما هي  .2
المبادرات التي 
 ام بها المجتمع 
المدني في هذا 

 الشأنن
كم عدد منظمات  .3

المجتمع المدني 

 

إلى أ  مد  تقدم  .5
منظمات المجتمع 

العاملة في المدني 
مجال المياه 

والصرف ضدماتها 
في أ ل و ت 

 ممك ن
إلى أ  مد  تقدم  .6

المجتمع  منظمات
العاملة في المدني 

مجال المياه 
والصرف ضدماتها 
 بأ ل تكلفة ممكنةن

هل تحقق منظمات  .7
المجتمع المدني 

 

إلى أ  مد  يسهم  .1
المجتمع المدني بدور 

فعال في تعديل 
 سياسات القااعن

إلى أ  مد  يسهم  .2
المجتمع المدني بدور 

ة فعال في مرا ب
ومتابعة سياسات 
 وأداء القااعن

إلى أ  مد  يسهم  .3
المجتمع المدني بدور 
فعال في تقديم الخدمة 

 للمواطني ن
إلى أ  مد  هناا  .4

وعي عام حول دور 

 

كم عدد المنظمات  .1
العاملة في مكافحة 

لفساد في  ااع المياه ا
 والصرفن

إلى أ  مد  توجد  .2
مبادرات مجتمعية 
لمكافحة الفساد في 

 القااعن
هل تم إجراء دراسات  .3

أو استقصاءات حول 
 رايا الفساد في 

القااع م  منظمات 
المجتمع المدني ضالل 

اإلثنا عشر شهرًا 
 الماضيةن
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الحتياجات جميع 
 ف ات المجتمعن

المهتمة بقرايا 
 العدالةن

أ صى استفادة م  
الموارد المتاحة 

 لديهان

منظمات المجتمع 
المدني بخدمة 

المواطني  في هذا 
 القااعن

ضالل اإلثني عشر  .5
شهرًا الماضية، كم 
مرة لجأت/ أو لجأ 

أحد معارف  
مجتمع لمنظمات ال
المدني لحل 
مشكالتهم مع 

 الخدمةن
هل يقوم المجتمع  .6

المدني بإجراء 
استاالعات لقياس 

مد  رضا المواطني  
ع  ضدمات  ااع 
 المياه والصرفن

إلى أ  مد  أنت  .7
راض  ع  الخدمات 
التي ُتقدمها منظمات 
المجتمع المدني في 

مجال المياه 
 والصرف ن

هل تر  أن حجم  .4
 رايا الفساد المعل  
عنها في المنظمات 

الحكومية العاملة  غير
بالقااع تعكس وا ع 

الفساد في تل  
 المنظماتن
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. القطاع 4

 الخاص

 

 

إلى أ  مد   .1
يستجيب القااع 

الخاص الحتياجات 
ورغبات المواطني  
في القااع )وفقًا 

 لنااق مسؤولياتها(ن
إلى أ  مد   .2

يستجيب القااع 
الخاص لمتالبات 
المجتمع ا نية 
والمشكالت 
 الاارئةن

د  تابق إلى أ  م .3
شركات القااع 
الخاص مفهوم 

المسؤولية 
االجتماعية 
 للشركاتن

ما هي أشكال تابيق  .4
 هذا المفهومن

 

إلى أ  مد  تتم  .1
التعيينات 

بمشروعات مياه 
الشرب 

والصرف 
الصحي بالقااع 
الخاص بشكل 
عادل يسمق 

 بتكافؤ الفرصن

 

هل يؤد  القااع  .1
الخاص مهامه بأ ل 

و ت وتكلفة 
 ممكنةن

  هناا إلى أ  مد .2
منافسة حرة بي  
شركات القااع 

الخاص العاملة في 
مجال المياه 
 والصرفن

 

إلى أ  مد  يلتزم  .1
القااع الخاص فعليًا 

بتابيق معايير 
في الجودة المحددة 

 ااع المياه 
 ن والصرف

إلى أ  مد  هناا  .2
رضا بي  المواطني  
ع  ضدمات المياه 
والصرف المقدمة 
 م  القااع الخاصن

 

يلتزم  إلى أ  مد  .1
القااع الخاص 

بتابيق تليات داضلية 
 لمكافحة الفسادن

إلى أ  مد  يتعاون  .2
القااع الخاص مع 
الجهات المنوطة 

بمحاربة الفساد في 
 ااع المياه 
 والصرفن

كم عدد  رايا الفساد  .3
في القااع الخاص 
فيما يتعلق بالمياه 
 والصرف الصحين

 

 

 



 

 الخطوات التالية

ء ل ما  لا إطمر  مش للحش ة  لقطمع ةيمه ءللرس شءلصر  ش ط يف  ءلحم  ت ن ة رت 
ءلصحاا   يفت اهمي  ءهلةمش ءلةر ز  قهميم ءلحش ة  تا هذء ءلقطمعإ تمإلطمر ءلفمش ءلذ  
لش ء،لفرءهه تا ءلص حمت ءل،م ق  يةث  اقط  ءل تاا حيث ،يقشش ءلةر ز    رءا ءلفتيت 

ق ا ،شءا  مات ح شةي  فش غير ح شةي ا ةن ءللرلي مت ءلةد،،ي  ة  ءلطرء  ذءت ءلفال
تءر   شءللا ية اهم ءلة،مهة  تا ل اا ششه  هذء ءإلطمر ةح  ءللا يذ ةن خال   ة  شء 
شل مت  ءل يمامت ءلةخلل  إ هذه ءللرلي مت   ت شفن للشءزأ ة   هت فخر هخش يلةث  تا 

شل شن قم ل   لحشي  هذء ءإلطمر إلا ةدلرءت ةحتت  شرصيا  لغطا ة شامله ءلةخلل  
للقيمس ءل ةا  ل   يحقا هت  قيمس ة،لشأ ءلحش ة  تا ءلقطمعإ شلن  ة  ءل يمامت 
ءلخمص   قطمع ةيمه ءللرس شءلصر  ءلصحا ها  ةلي  لرء ةي  لمر ت تيهم ءلشزءر  
شءلهي مت شءلةد،،مت ءلةخلل    لا ةتءر ءل،اشءت ءل،م ق ا ت ن تريا ءلحش ة   ملةر ز 

ة  ءلةد،،مت ءلرءغ   تا ءلة،مهة  تا هذء ءل هتا    تءت خريط  لمةل  ،يقششا  مللفمشن 
للقطمع للهةن ءل همت ءللا لقشش   ة  ءل يمامت شاش ي  هذه ءل يمامت شةتأ ختةلهم 

 لقيمس ءلحش ة  تا ءلقطمعإ
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 (8الملحق )

 ة أساسيةاستبيان تقييم الحوكة في ستة قطاعات خدمي –استمارة األسرة المعيشية 
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 تستخدم ألغراا البحث العلمي فقط البيانات

 الشخصية سرية بحكم القانون البيانات

دولة للتنمية وزارة ال

 المحلية

Ministry of Local Development 

                                                                      

 

 

 

 

 )ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي م

 

 استبيان 

 في ستة قطاعات خدمية اساسية في محافظة الفيوم الحوكمةتقييم 
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، إحنا بنعمل بحث عن الخدمات التنمية المحليةكز معلومات أنا باحث اسمي ...............................  وباشتغل ف  مر 
خدمة الصرف  ،خدمة مياه الشرب ،خصائص األسرة بتتكلم عناجستمارة و الموجودة ويهمنا نعرف رأط حضرتل ف  الموضوع ده. 

 الوض  اجقتصادي لألسرة. ،حيةىخدمات الصال ،التعليم  ،الصح

 

 تيج  الفصول لماكل اجقسام فممكن بعا اجقسام يجيب عليها افراد اخرين في اجسرة  ولو هيبقي عبء علي حضرتل اججابة علي
 إن المعلومات واآلراء إلل  حضرتل ها تقولها سرية .......  لدي. وطبعا  أحب أقول

 نبتدي دلوقتي؟ممكن يا ترط حضرتل موافق ؟ طيب 
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 ......................................األسرة المعيشية داخل القطعة المساحية:  رقم

 ............................................................................... ةاألسر رب  اسم

 تليفون المنزل: رقم

 

 الموبايل:   رقم
 

 ............................................بن مالل الم اسمبالتفصيل /  العنوان

 مركز                         محافظة

 /ريفحضر  
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 المساحية    القطعة رقم

  األسرة المعيشية رقم

   

 

 سنة                 اقامة اجسرة بالوحدة السكنية مدة

 النهائية الزيارة الباحث زيارات  

             شهر يوم                   3 2 1 
 سنة

 :التاريخ

 :الفريق

 :الباحث

 :المشرف

 :النتيجة

 :التاريخ

 :الفريق

 :الباحث

 :المشرف

 :النتيجة

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

 التالية: الزيارة

 :التاريخ

 : الوقت

 
 

.............. 
............. 

 
 

............... 
............... 

  

 عدد الزيارات: إجمالي

صفر         1      

2 

      

3 2 
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 األول: خصائص األسرة القسم

 

 . رقم سطر المستجيب 100

101.  101.  103.  101.  101.  101.  
ك ةلياا ف،ةما تهل ةن الفرد: اسم الفرد رقم

تا ف،رلكا حلا  ت ءللخم  ءلةقيةين  م
لش  ماشء ة  ةش شتين حمليم  تاء   رس 

 ءل،ر  ؟
 

 بتاكلوا وتشربوا وتدبروا أموركم م  بعا.

 برب األسره عالقت 

 )ا ،هم ءل،ر  = رس01

  زش  = زشج02
 ء ا   = ء ن03
 ءل ات جءإل ن زش  = زشج04
  فس= فش05
  فخت= فخ06
 ح يته   = ح يت07
 قرء ه لش ت =  08
 ءخرأ ) لحتت إإم = قرء مت09

 السن

 

 

 العمر
 بالسنوات
 الكاملة  

 

)أقل من سن  
 يكتب صفر

 (صفر

 النوع

 

 

 ذ ر -1

 ءاثا -2

 سنة فاكثر؟ 12 اجفراد

ها ءلحمل  ءلزشء ي  ءلحملي   إيه
   ملال،ش)

 = لش يلزشج ف تء  1

 = خمطس              2

                       =  قت قرءن        3

 = ةلزشج4

 =فرة 5

 = ةطلا     6

 = ةا ص  7

 برب األسره العالقة  

 

 الزواجية الحالة أنث  ذكر السن
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 بس علشان أت كد إن عندط القائمة كاملة:
 

 يا ترط في  أط أشخاص تانيين زط عيال صغيرين أو رض  مثال ماكتبتهمش ف  القائمة؟ .أ102

 

 ج    102يضاف إل  السؤال                   نعم    

 

 ؟مستاجرين أو أصدقاء وعايشين عادة هنا باإلضافة لكده يا ترط في  ناس تاني  رغم انهم مش من أفراد عيلتل، زط الخدم أو  .ب102

 

 ج    102يضاف إل  السؤال                    نعم   

 

 ض  عـالمة إذا استخدمت استمـارة إضافيـة
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 التعليم

 ابتدائ  ف قل 5فقط لـ سنة 18أقل من سنوات  6من  لألفراد كثرسنوات ف  6من  لألفراد

 101.  101.  101.  110.  111.  111.  113.  
لرأ  يم 

)ء ،شم 
، ا له   

لهم 
 همسءلذ

إلا 
 ءلةتر،  ؟

 

آخر ةرحل   إيه
لفليةي  ءللحا  

ءللحقت  هم 
 م ؟،ش)ء 
حالة  في

 12اججابة ب 
 انتقل 13او 

 114الي س 
انظر األكواد 
 أسفل الجدول

آخر ،ا   إيه
)ء ،شم  خلصهم

 ا مه تا 
 ءلةرحل  ت ؟

لش =   ص ر
ي ة   فت ءش  
،ا   ملةرحل  
ءللفليةي  ءللا 

      هش  همإ
 .=   يفر  8

ءلفمش  خال 
ءلترء،ا ءلحملا 

2011  2012 
ه  ءالظش 

م ،ش)ء 
 ؟ ملترء، 

  

)ء ،شم لش  فنءل، مس  إيه
ي ة   لش يالظش تا 

  ءلترء، ؟
 

األكواد أسفل  أنظر
الصفحة دون ذكر 
 األسباب مقدما (

  

ءل، مس فن  إيه
)ء ،شم لش ي، ا له 

 ءلةتر، ؟ اءلذهمس ءل
 

األكواد أسفل  أنظر
الصفحة دون ذكر 
 األسباب مقدما (

م  يفر  ء ،ش) يملرأ
 ؟يقرف شي لس

 
 تقط يقرء .1
 سشي ل يقرء .2
يقرء ش     .3

 ي لس

   الذهابعدم  أسباب عدم اكتمال/انتظام أسباب ج نعم سنة آخر مرحلة آخر ج نعم 

1 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

2 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

3 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

4 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

5 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

6 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

7 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

8 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

9 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

10 1      2                  
112          
112   

       1       2 
   114 

 

                                                 

                    114         
   

11 1      2                  
112          
112          1       2 

   114 

 

                                                 

                    114         
   

12 1      2                  
112          
112          1       2 

   114 

 

                                                 

                    114         
   

 108*  اكواد المرحلة التعليمية  س 
      = ثماش  تاا 08= ثماش  فزهر   07  = ثماش   مش 06  فزهرأ تءت إ = 05 تءت إ = 04  فزهرأ =  ء لتء ا03 =  ء لتء ا02=  حهما  ةتر،   01
  المجتم  = مدارس 13       = مدارس تعليم فتيات12    =  تشا  مةفا 11    =   مةفا   10= تشا ةلش،ط        90

                   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ    = ءخر )لذ رم 96
 112و س  111اجنتظام  س  دم*  اكواد سبب ع

A 
E 
I 

Y 

 ءلرغ   تا إلةمش ءللفليش  تش
 ءلزشءج

 ءلةتر،  ) ءلة،مت  م  فت 
 فلش ءللفليش

B 
F 
J 
X 

 ءلر،شس ل رءر
 قمليتش ل  متءت

 ش شت ةتر،  ش ت
 )لذ رم فخرأ

C 
G 
K 
 

 صحي  ف، مس
 شءل لس ءلترء،ي ءلةصرشتمت 

 ش شت ةترس   تش
 

D 
H 
L 

 ءلقتر  ءلةمتي   لا لشتير ءلل س ءلةتر،ا   تش
 ءل،ر  تا ف ةملهم ش ةلرش ملهم ة،م ت 
 ليم ملهمءل،ر  لفةله للشتير ءح حم  
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 العملية الحالة
 سنوات ف كثر 6من  لألفراد

 111.  111.  111.  111.  111.  111.  

 قمش )ء ،شم خال  ءل،   فيمش ءلةمهي  ه  
ةن ء   شلش ل لر  قصير  فش ةلقطف    ملفة 

 لة،م ت  ء ،ر  تا ف ر فش  لاءلحصش  
 لغرؤ ءل ي  ؟ءش  ةلرشع ف،ر 

 

   :: إذا كانت اإلجابة ج تقص للباحث

 خال م ةرل ط  فة  ش،ي تف تيه  ،ش)ء يم لرأ
 ءل، ش ين ءلقمتةين؟ 

               = 3   ءلفة  ،ي تف= 2   حمليم  يفة= 1

لرأ ءلفة   يم
ش    ته تء ش
 ش ةدقت 

 ش ةش،ةا 
 ةلقط ؟        

           تء ش= 1
         ةدقت= 2
 ةش،ةا= 3
 = ةلقط 4

 يفة  مء ،ش) ه 
 ش لح،مس ا ،ه 

 ؟لح،مس ءلغير يفة 

لح،مس  يفة = 1
 ءل،ر   تشن ا ،ه
 ف ر

لح،مس  يفة = 2
  ءل،ر   أ را ،ه

 لح،مس يفة = 3
  م ر ءلغير

= يفة  لح،مس  4
 ءلغير  تشن ء ر

   يللغ  لرأ )ء ،شم  يم
 هيللغ  تين؟ 

 = ءلقطمع ءلح شةا 01

 = ءلفمش ءل ةم  ءلفمش 02

=  قطمع خم   03
 تءخ  ةالأه   

= قطمع خم  خمرج 04
 ةالأه

 =  ءلقطمع ءلزرء ا 05

 = قطمع غير ةحتت06

  ملذ ر) =  فخرأ 96

 120انتقل الي الفرد التال /

)ء ،شم  يرغس    ه 
 لرغس تا ءلفة  ؟  

 

 

)ء ،شم  ه 
ة،لفت ل تا 

ءلفة  تا خال  
ف، ش ين ةن 

 ؟              تلشقلا
 

 يعمل 
 حاليا  

 سيبدأ
 العمل

 ج نعم ج نعم       ج 

1    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

2    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

3    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

4    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

5    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

6    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

7    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

8    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

9    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

10    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
                 

11    1        2         3        
                                      118   

      1             2                                         
 120/الفرد التال      

   1        2                                         
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 ومحدداتها اإلجابات األسئلة م
 )ء،ش ءلحا  ء،ش ءلقري م ةاطقلك ل   إ ةملا تا  تيه يملرأ 120

 ءللا لفي  تيهم:
 إ  ةمهش لقييةك لهم؟121

 )ةن شءق  خ ره ء ،رهم

 ا،   إت  ةاطقلك ةغطيهم ---) يم لرأإ 122
 ؟إيه

 ء ر     قليل  ا،  ا،   ةلش،ط    يره  ، ا  لهم ء ر    ،ي ه ةلش،ط   يته  ء ر      افش  

 8 3 2 1 8 3 2 1 8 2 1 إإإإإإإإإإإف، لتإإإإإ ةرصشت  لشءرع -1 
تا ءللشءرع   فش  شء ي إامر  ف ةت  -2 

 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ي،ي ءلر 
 

8 1 2 3 8 1 2 3 8 

تا ءللشءرع  إامر فش  شء ي   ف ةت  -3 
 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلتءخلي 

 

8 1 2 3 8 1 2 3 8 

ةتءرس فش تصش  لذش  ء حليم مت  -4 
 2 1 ءلخمص  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

8 1 2 3 8  

 
ةتءرس ثماش   مش  -5        
 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

8 1 2 3 8 

 
 8 3 2 1 8 2 1 إإإإإإإإإةرء ز ل مس ح شةي إإإإإإإإ -6        

     123إل   انتقل  

 :)إإإإإإإإإم ،شءا  ملقري   ءلحا ءش خمر هلذهمس لءل،ر  تا ءلغملس  تءللا ل،لفةلهم فترء ءلةشءصالت ل ش،ي ةمها 123

  

 لا  ةليم
 ء قتءش

  ةفتيه
  سةر 

 ءلش يس
  مش

  قطمر
 ةلرش

  لم ،ا
    م ةي رش 
لشك   لشك

 ةشلش،ي  
 ء ره

 ش،يله
اق  
 خمصه

 ش،يل  
ةشءصالت 

خمص   ملفة   
 ءلةتر،  إإءل 

 فخرأ

 )لذ رم
   

 ياط ا

  

 ء ر 

 A B C D E F G X Y Z )ءلغير فزهري م ء  لتء ي  ءلةتر،  .1 

 A B C D E F G X Y Z ءإل تءتي  )ءلغير فزهري م ءلةتر،  .2 

 A B C D E F G X Y Z ري م)ءلغير فزه ءلثماشي  ءلةتر،  .3 

 A B C D E F G X Y Z ي صحءل ءلشحت  .4 

 A B C D E F G X Y Z ءلفمش  ءلة،لل ا .5 

 A B C D E F G X Y Z ءل ريت ة لس .6 

 A B C D E F G X Y Z ءللش يس ةشق  .7 

 A B C D E F G X Y Z  ةحط  ةلرشءلقطمر ةحط  .8 

 A B C D E F G X Y Z ءلفة  )رس ءل،ر م ة من .9 

حيك  لرأ ، ا ش،ةفت  ن ف  ختةمت لقتش للط   تا  يم 124
)زأ امت  ءلط  ا ءلامت  ءلصي اا ءلة ل مت ءلةلاقل ا  قريلك

 ؟ةتءرس ءلة لة ا إإإ

 افشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)لذ رمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 
 

 

 

 

  

126 
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 ومحدداتها اإلجابات األسئلة م
2 

 ء  ختة  ةن لرأ ءات فش ف  حت ةن ف،رلك حص   لا يم 125
 ؟تأ ءلختةمت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافشإإإإإإإإ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)لذ رمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإ

1 

 

 

2 

 

  

 ومحدداتها اإلجابات األسئلة م
 إ ش،ةفلا ةاين  ن )إإإإم؟127  ن  فؤ ءل رءةج ءللا  لختش ءلط م  شءلةرءهقين شلقشلا ه  ، ا ،ةفت  اهم فش  ؟ ه،ألك 126

  نعم  
 تلقائ 

   نعم
 ج تقص 

  

شهش خط للي شاا ة ماا  16000) خط ا ت  ءلط   إ1
يهت  للقتيش ءلختةمت ءلالزة  ل ةي  ءلط م  ةن ،ن 

 ،ا م18يشش إلا 
 

1 2 

 
3 

 إإإإإإإإإ)ش،م   ء  الش )لل زيشنا رءتيشا  رء ت
 ءلخ ر  ءللخصي  ء،لختءش ءل رامةج ا ،هإإإإإإإإإ

 ءله  ءلقمرس ءلصتقما ءل يرءنإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءللفليةي إإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر،  ءل مةف  ء تءر  

 ءلشحت  ءلصحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  فخرأ__________________________

 )لذ رم

   يفر     يلذ رإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 
B 
C 
D 
E 
X 
 
Z 

،ليفمس ءل ليمت ءلاللا لش ء) ة متر  لفليش ءل ليمت إ2
ءلصتيق   يللحقن  مللفليش هةن ةميفر   ملةتءرس

 ملل ليمت

1 2 

 
3 

 إإإإإإإإإ)ش،م   ء  الش )لل زيشنا رءتيشا  رء ت
 ءلخ ر  ءللخصي  ء،لختءش ءل رامةج ا ،هإإإإإإإإإ

 ءله  ءلقمرس ءلصتقما ءل يرءنإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلةتر،  ءل مةف  ء تءر  ءللفليةي إإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإءلشحت  ءلصحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  فخرأ__________________________

 )لذ رم

   يفر     يلذ رإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 
B 
C 
D 
E 
X 
 
Z 

لشتير ءلةفلشةمت ءلةلفلق   ملصح  ) صح  ءلةرءهقين إ3
ء ا م ي  للطالس ءلةرءهقين تا ءلةتءرس ءإل تءتي  

شءلثماشي  ءلح شةي  شلفري هش  قهميم ءلحقشا ء ا م ي  
 لر ي  ءل، ماي مشءل

1 2  
3 

 إإإإإإإإإ)ش،م   ء  الش )لل زيشنا رءتيشا  رء ت
 ءلخ ر  ءللخصي  ء،لختءش ءل رامةج ا ،هإإإإإإإإإ

 ءله  ءلقمرس ءلصتقما ءل يرءنإإإإإإإإإإإإإإإ

A 
B 
C 
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 ومحدداتها اإلجابات األسئلة م
 ءلةتر،  ءل مةف  ء تءر  ءللفليةي إإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإءلشحت  ءلصحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  فخرأ__________________________

 )لذ رم

   يفر     يلذ رإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

E 
X 
 
Z 

ةا  ءله ر  غير ) ة متح  ءله ر  غير ءللر ي  إ4
ءللر ي  شخمص  إليطمليم شلل ي  ءل تء   ءإلي م ي  

 م ين ءلل مس ءلةصر 

1 2 

 
3 

 إإإإإإإإإ)تش،م   ء  الش )لل زيشنا رءتيشا  رء 
 ءلخ ر  ءللخصي  ء،لختءش ءل رامةج ا ،هإإإإإإإإإ

 ءله  ءلقمرس ءلصتقما ءل يرءنإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلةتر،  ءل مةف  ء تءر  ءللفليةي إإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلشحت  ءلصحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  فخرأ__________________________

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يفر     يلذ ر

A 
B 
C 
D 
E 
X 
 
Z 

رت  ءلش ا  قهميم )  رامةج صتيقمت شءصتقما ء ،ر  إ5
ءلاةش ءل، ماا شلفتي  ،لش يمت ءل،ر  شءللش ي  
 ةلم   شةخمطر ءلزيمت  ءل، ماي    مت  ف فمتهما 

ةامهه  زشءج ءلط م  شلش ي  ءل،ر  ةخمطره  لا 
  مشم ءلط ل  شءل،ر  شءلة لة   ل  

1 2 
 
3 

 إإإإإإإإإ)ش،م   ء  الش )لل زيشنا رءتيشا  رء ت
 ءلخ ر  ءللخصي  ء،لختءش ءل رامةج ا ،هإإإإإإإإإ

 ءله  ءلقمرس ءلصتقما ءل يرءنإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلةتر،  ءل مةف  ء تءر  ءللفليةي إإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلشحت  ءلصحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  _______________________فخرأ___

 )لذ رم

   يفر     يلذ رإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 
B 
C 
D 
E 
X 
 
Z 

201 



 

281 

 مياه الشرب خدمة: الثاني القسم

 

 . رقم سطر المستجيب 200

 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإةازلي إإإإإإإإإإإإإإإإإ شصل   ملةاز ؟  ءلر ي،اةيمه ءللرس  رهش ةصت إيه 201

 إإممز خمر ي  )لر س تا ،محمت ءلةا شصل 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آليم أ ةف  ةيمه

 ل ريغ ح شةي  )تاطمسمإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ل ريغ خمص إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ةيمه  مة  )حا ي   ةشةي  غرءسمإإإإ ةصتر

 إإإإإإإإإم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح لي ) طلة  

 تش   - حير   -،طحي  )لر   ر   ةيمه
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةم امإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 

08 

96 

 

205 

 

 

 
 

 

203 

 

 ءلةازلي ؟ ءلغرءؤةصتر ءلةيمه ل مقا  هش إيه 202

 

 إإإإإإةازلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ شصل 

 إإممز خمر ي  )لر س تا ،محمت ءلةا شصل 

 ل ريغ ح شةي  )تاطمسمإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ل ريغ خمص إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ةيمه  مة  )حا ي   ةشةي  غرءسمإإإإ ةصتر

 م  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح لي ) طلة  

 إإ تش  ةم امإ- حير -،طحي  )لر   ر  ةيمه

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 

205 
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 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 ةلرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 100ةن  فق  ة، اك؟  نءللرس  ةيمه ةصتري فت   ش 203

 ةلرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 500ةلر لق  ةن  100

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتأ ثر ةلر 500

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 

 تش ءلصم  ة، ا ش  ل     ءل، س ءلر ي،ا تا إيه 204
 ءلةيمه ؟

 قمتر  لا ل ل   ءلشصالت ءلةازلي إإإإإإإ ة 

 إإإإ ا ،هم ءلةيمه تملشر قمتر  لا ل ل    ة 

 إمي )ءلةاطق   لشء  ءل، اا غير ةرخ ءلة اا

ل   ل    فش  زا ةاهم غير ةلص ءلةاطق 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةيمهإ

 ءلل    لحت ءإلالماإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

01 

02 

03 

 

04 

05 

96 

 

98 
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 ؟ءللرس ةيمه شصل فت فيه  ل،لختش   قملك 205

 (صفر أقل من سن  يكتب صفر)

                      ،ا                           

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

 

98 

 

206 

 

 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  ؟لرأ  ات ش  تءت للةيمه يم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

1 

2 

8 

 

209 

 ءل، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ للشحت  ش  للة اا  أ ةله؟ اي لرأ ءلفتءت للشحت  ءل،  يم  207

  م ةلهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ للة اا

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

) تشن ف طم  فش  ةالظة  يللغ   صشر   ءلفتءتلرأ  يم 208
 ؟لشق م

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 
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 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها ءللا  للر هم؟  ةيمهءل شت  رءها  ن  فاتلرأ  يم 209

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةمرءها 

 رءها إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ غير

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 

 

 

تء ةم  لرأ ته  يحص  يمإ 212 ؟تأ ءلةلم  ها  إيهإ 211  تا: ةلم  لر   لشء ه ش  يم 210
 ؟ش  فحيمام  ش  امترء  

 ء ر    امترء   فحيمام   تء ةم        ء ر      افش  

 1 ءلةيمه طفش -1 

2 
 

8 

ةخللط 
  ملصر 

ل    
 8 3 2 1 فخرأ  هم لشء س ةةرءر  فتشي 

A B C D X 

 1 ءلةيمه لشن -2 
2 

 

8 
 فخرأ ف يؤ ص رءا ء س هم لش 

1 2 3 8 
A B C X 

 1 ءلةيمه رء ح  -3 
2 

 

8 
 فخرأ  لشر تشءا  ريه   ، س ءلصر 

1 2 3 8 
A B C X 

 1 هغط ءلةيمه -4 
2 

 

8 
 فخرأ هفي 

1 2 3 8 
A X 

 

 ءل شءلير -5

 

1 2 

 

 قية ءل 8
   ملي

 ل،لش
 ءةلأخر 

للشءتا ة    
 تتءقرءا  ءلف

 )لذ رم فخرأ

إإإإإإإإإإإإ
 إإإإإإإإإإإ

    213 A B C X 

إ  مش ةر  214 يم لر  ءلةيه  لقط     ءت ءيه؟ 213
 تا ءلةت  لقط  

 ؟تأ

إ يم لر   مش ،م   215
ةقطش   تا ءلةر    ل ه 

 ؟غمل م ءلشءحت 
  

 لهريم ف، ش يم يشةيم
 فخرأ

 لذ ر 
 ء ر    لاقط   

  1   

     215 

2 3 6 7 8 
  

216 
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 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

طرا إهمتي  للاقي  ةيمه ءللرس   ل،لختشلرأ  يم 216
 ) مل اللر شءلغلام؟

 إذا كانت اإلجابة "نعم":

 إيه ها؟                    

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 ________________________)لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرت  ءلةيمه؟ ةشلشر  ات شلرأ  يم 217

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها  ل    مش؟ ءلةيمه ختة رءها  ن  شت   فاتلرأ  يم 218

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةمرءها 

 رءها إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ غير

 إإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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2 

3 

8 

 

)ةن     لأل،ر ءت ءيه لهريم   ل كلر  ءلةيمه  ل يم 219
 ؟ءلةصمترم

  مل ايه                     

  998 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

 

ءات ءش ءحت ءترءت ء،رلك ةلم س صحي   كلرأ شء هل يم 220
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  تش اظمت  ءلةيمهإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)
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 لرأ قمةت ءل ةفي  تأ  تشر تفم  تا ح  ءلةل ل ؟ يم 244

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 

246 

 إإإإإإإإءلل ش  للة، شلين إإإإإإإإإإإإإإ لقتيش  ش؟لة،م تل   ةفي قمةت  ه ءل ءللا ءلر ي،ا ءلتشر ءيه 245

 إإإإإإإإإةلم فلهمإإإإللة، شلين ش  ل ش ءل لقتيش

ءلة،م ت  تا لشتير ءلةيمه )ءتخم  شصل  ءلةيمها 
 لر يس  تءتا لصلي  ةم،شر  ءلةيمهمإإإإإإإإإإإ

 ءلة،م ت  تا لاقي  ءلةيمه )لشتير تاللر ةيمهمإإإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)  
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خال   هةيمتا ة،لشأ  شت  ختة  ءل شحت فخذ رفي  تا 246
 ؟لهر ءللا تملشء 12ءلا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

 



 

289 

 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 248 8 إإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 رفي ش؟ فختءللا  ةين 247

 

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللم ف إإإإإإإإ هءلةيم لر  

 إإإإإإإإءلةتيا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ة لس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةحمتظ 

 إإإإإإإإءلةحلاإإإإإإإإ لف اءلة لس ءل  هش

 إإإإإإإة لس ءللفس  ن تء رلاإإإإإإإ  هش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءهلي إإإإإإإإإإإإإ  ةفي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءإل الشإإإإإإإ ش،م  

 إإإإإإإإإإإط يفي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ قيمت 

 __________________________فخرأ

   ملذ ر) 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإ  
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تا  للةامز ءلةيمه  ختة لرأ حم،س فن لقتيش  يم 248
 ؟ء م يلش زأ  فؤ ) ملة،مش  ءلةاطق 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 ء،مس؟ ء   لالرأ  ي رقشء  يم 249

 

 تقص :

يه  ةمن؟        شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشء،ط  ةح،ش ي  

 إإإإإإإإإإإ  إامثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 إإإإإإإإإإإ لا تت  ءلرلشهإإإإإإإإإإإإإ ءلقتره

 إإإإإإإإإإإإإمإإإإإإإإإإإإإتيا  ةقري )  غرءتا

 __________________________فخرأ

   ملذ ر) 

 إإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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  1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ افشءلة،لف ل   لالحليم مت لرأ لر   ءلةيمه  ل،ل يس  ،ر    يم 250



 

290 

 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم  للةاطق ؟ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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3 
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؟ ةث   لقتر لشصلهم ءلختة  لخ ةمت لةفلش لةم  لحلمج  لرأ يم 251
 لر يس  تءتإإإ ؟ الفتي  ءلل،فيره يماهاءاقطمع ءلةيمها ء ةم  ءلص

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلش يحمش  
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 إزءأ؟طيس إ 253  : ن  ل    مش  ل،ة  فش  لفر  252

  

 افش

 ءلا

   حت ةم  

   

 ء ر  

  لا يه
 لا 
 تملشر 

 ءلةيمه
 ءلللي زيشن
  ءلرءتيش

   لي مت
  ةالشرءت
 ءالرات ةلصقمت

 ءلصح 
  ءل رء ت

  ل،مت
  مة 

ةي رشتشن    
تا  مة   
 اي،      

  ر ي 
ءله   

ءلصتقما  
 ءل يرءن

ءلفمةلين   
تا  
 لر  

 فخرأ ءلةيمه
    

 ء ر 

ءاقطمع  ءشقمت -1 
 لصلي ءلةيمه شةتلهم ل

  ط  ءش صيما 
1 2 3 

 

8 
A B C D E F G H I X Z 

 ءلخطط -2 
 3 2 1 شءلةلرش مت ءل تيت 

 

8 
A B C D E F G H I X Z 

)ء ا ما   ءلةيزءاي  -3 
 3 2 1 متءتء يرء

 

8 
A B C D E F G H I X Z 

ء تءا  ةدلرءت -4 
 3 2 1 مصيما )ءلللغي  شءل

 

8 
A B C D E F G H I X Z 

 

 

 

 3 2 1 ءلل،فير  لفتي  -5
 

8 A B C D E F G H I X Z 

ءش ةن ءحت  شطلس ةا  ةن ءلة، شلين لرأ حت يم 254
 :تا ةلمر  ءل شةفمرت 

 
   افش

  
 ء ر 

 
 

 

255 
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 ةمتء حليم مت ءللخطيط للخت لحتيت .1 
 ةيمه     ءلخمص 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللرس

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 8 2 1 إ

 
 

 

 ةخصص  م ءلةشءزا  ءلءقلرءه)طلس  ةامقل  .2 
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللختةمت

 إإإ
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإ
1 2 8 

 
 

 

لا يذ ءلةلرش مت  ةلم ف  .3 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإشءل رءةج

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 8 2 1 إإ
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 صر  ل    ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةشء،ير هش اظمش ءلصر  ءلصحا ءلةش شت  ملةاز ؟ إيه 301

 صر  ل    فهلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةشء،ير

 لحلي مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ زءن)خ لرالمت

1 

2 

3 

307 

 

 



 

292 

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت صر 

6 

 

7 

 

إيه ءل، س ءلر ي،ا تا  تش ءلصم  ة، ا ش  ل      302
 ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  ؟

 قمتر  لا ل ل   ءلشصالت ءلةازلي إإإإإإإإإإإإإ ة 

 إإإإإإإإةيمه ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإ شصل  لش ت  

 ءل، اا غير ةرخ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة اا

ةلصل   ل    صر   غير زا ةاهم  فش ءلةاطق 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح شةي  اصح

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 الصرف الصح ": :نظام 301راج  سؤال  ف302

 لرالمت فخرأ              

                 

 

 313  يش ت صر             

 

 ل    فهلي 

 

401 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإيشةيم   تشري  ءل ، ؟ ها إيه 303

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء، ش يم  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإاص  لهر إإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلهريم  

 لهشرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 3 -   لهرين

 لهشرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 6 -4

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،اشيم

  ات ءلحم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي ،   فتإإإإإإ لش

  ___________________________فخرأ

  )لذ رم  
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  ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 لتت  فت إيه لقري م  ل ،  ءللرا  تا ءلةر  ءلشءحت   ش 304
 ، اي  )اصيس ء ،ر م؟للشحت  ءل

         

  مل ايه        
  

  ر يمت ءل ،   لرةا ةيمه ءل ،  تين؟ لفر  305

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 ةفمل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةحط 

  لا ل    )ة سم   ال   صر   ةشةي  ةط ا

 زرء اإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةصر 

 تهماإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءرؤ

 ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لر  

  يمر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  ___________________________فخرأ

  )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 ءلصر  ءلصحا ءلح شةي إإإإإإإإإإإإإإإ لر    ؟،يمرءت ءل ،  يتير ةينلفر   306

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإخم فهملا   قطمع  ،يمرءت

 ءلةحلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلشحت 

 فهلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةفي 

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ف ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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ءلصحا  ءلصر  ةشء،يرفت فيه  ل،لختش   قملك 307
 ؟ءلح شةي 

 (صفر صفرسجل )أقل من سن  

 ،ا                                

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   
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ل    ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  ةشصل  ةن  لفر  308
  ؟ءت ءيه تا ءلةاطق 

 (صفر صفرسجل )أقل من سن  

 ،ا                               

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   
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لرأ فات رءها  ن ختة  ل    ءلصر   يم 309
 ءلصحا؟ 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةمرءها 

 رءها إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ غير

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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ءلةل الت ءللا  لقم ل ش  ملا،    فهشها  ءيه 310
 للصر  ءلصحا ؟  
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  لط   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة مر 

 ة لشح إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءل ال مت

 ءلحلرءتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءاللمر

 فا،تءت ءلة مر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ه شط ءلةامطا ءرل مع ةا،شس ءلصر  يدت  ءلا

  ___________________________فخرأ

  )لذ رم  

 ةل التإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت
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 اامش ةاار   اامن تيااه ط اا  ة اامر  خااال   ءلاحااش  يااملرأ 311
 ءلثالث لهشر ءل،م ق ؟

               ةر                               

  ص ر ص ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلش يحتثإإإإ
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 ءلةلش،ط؟ تا  مش يشش ء،لةرتءلشءحت   شءلةر  312

 )إذا كان أقل من يوم سجل صفر صفر(

               يشش                               
  

 

 طلس  ف،رلك فترءت فحت فش ا ،ك  فلقتةتلرأ  يم 313
لي خالل الخمس سنين ال إلتخم  شصل  ءلصر 

 ؟فاتوا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   
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فن ءإل رءاءت ءلةطلش    مات  ينلرأ لمي  يم 314
 ةفقت ؟ش   ةفقشل   ،يط ا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ،يط 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةفقشل 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةفقت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ر ء  
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 لتخش  هش  ن ءلشقت ءللا فختل يينرءه شلرأ فال يم 315
 ل ؟ءلشص

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةمرءها 

 رءها إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ غير
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 لش فحص   لا ءلختة   فتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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تا ل ل   لشصي  ختة  ءلصر  ءلصحا  شرفي  إيه 316
 ش؟ل يل 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةرل ف 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةق شل 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةاخ ه 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف ر إإإ  

1 

2 

3 

8 

 

ةل ل   ملصر  ،شءا ء رءاءت ءللقتيش  شتحمل  ش  تا 317
)حلا لش   لقتيش ل شأ قةلشلرأ  يمءش ءلختة  ا ،هما 

 ؟ ءلختة  غير ةش شت م

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   لش ت ةل ل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 ؟طريا إيه  ن لة، شل لللر   ء ءلل شأ قتةلش 318

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلللي شن

 ل ش  شرقي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ قتيشل

 ءإلالرات إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ل   

 ءلة، شلينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةقم ل 

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ لش ح  ءلةل ل ؟ يم 319

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ةام،  ؟ ي لرأ لش ح  ءلةل ل  خال  تلر  زةا يم 320

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
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 8 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفلذ ر  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  لقتيش ءلل شأ ل ه  ءخر ؟  شقةل يم لرأ 321

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

    

324 

 تين   لةين؟ رحلشء 322

 

 تقص  :

يه  ةمن؟          شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللم ف  شءلصر ءلةيمه  لر  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلةتيا ء ة لس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةحمتظ 

 ءلة لس ءللف ا ءلةحلاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  هش

 ة لس ءللفس  ن تء رلاإإإإإإإإإإإإإإإإإ  هش

 ءهلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةفي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءإل الشإإإإإ ش،م  

 ط يفي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ قيمت 

  ___________________________فخرأ

  )لذ رم  
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ لش ح  ءلةل ل   فتهم ة ملر ؟ يم 323

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ر ء  

1 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها ش؟ ن ف،لشس ءللفمة  ة  ل شء  ينرءهي شلرأ فال يم 324

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلا حت ةمرءها 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإرءها إإإإإإإإإإإإإإ غير

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 

326 

 

326 

 

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

325 

 

 ف، مس  تش ءلرهم؟ إيه

 

 تا ءلرت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءللأخر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةشظ  غير  يت إإ ةفمةل 

 يحتث لاا لح  ءلةل ل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لش
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإطلس رلش  إإإإإإإإإإإ ءلةشظ 

 ____________________________فخرأ

 ملذ ر)  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 تيها ا قطمع ءلصر  ءلصح ص    مة  رءيك تا 326
 ؟)يفاا تيه ةح،ش ي ا ش،ميطا رلش إإإإم ت،مت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تت  رلش  ؟ته هش ل   ءل ،مت إيه 327

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشء،ط   ةح،ش ي إإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءهةم  ءلةشظ ينإإإإإإإإإإإإإ

 ____________________________فخرأ
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 ة لس ءللفس  ن تء رلاإإإإإإإإإإإإإإإإإ  هش

 ءهلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةفي 

 ءإل الشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ش،م  

 ط يفي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ قيمت 
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طيس ش لتت   مش  لا تملشر  ءل هر ما اظير  402
 ءللخل  ةن ءلقةمة  تا ءللهر؟

  مل ايه     

   يتت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ص ر ص ر
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 لر   اظمت  خمصه إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةفيه فهلي  إإإإإإ

 _______________________فخرأ

 ملذ ر)  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ   يش ت فحت يقشش   ة  ءلقةمةه

   ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 

B 

C 

D 

X 

 

Y 

Z 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ                    مل ايه

  مل ايه   إإإإإإإإإإإإإإإإإ                

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ                   مل ايه

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ                    مل ايه

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ                    مل ايه

 

          404   

  

     ءلا حت ةم افش يم لرأ تا ءلةاطق  ءللا  لفي  تيهم: 404
 ياط ا

  
 ف ر 

 

 7 3 2 1 ة   متا تت صامتيا ءلقةم .1
 

 4ءل ات 

8 

 8 7 3 2 1 ة من صامتيا ءلقةمة  ةام،س .2

 8 7 3 2 1  ص   تشري  صيما  صامتيا ءلقةمة  شل تيتهم يلش  .3

 8 7 3 2 1 يلش رت  ءلةخل مت ءش ءلقةمة   ةفت   متا ش  الظمش  .4

 يلش لشقي   قش    لا ءللا ة   يللزش  .5
ءل اما شءلهتشا   مللخل  ةن ءلةخل مت زأ ةخل مت

ةخل مت ءلطيشر شءلحيشءامت ةخل مت ءلة مزر تا 
 ءلةم ن ءلةخصص 

1 2 3 7 8 

لقشش ءلشحت  ءلةحلي    زءل  ءإلل مر ءللمل     .6
 شءلفامي   ملحتء ا شءلة،محمت ءلخهرءا

1 2 3 7 8 

 8 7 3 2 1 يقشش  ةم  ءلاظمت    اس ءللشءرع   .7
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

مت ءلهمل  حةالت للقهما  لا ءلحيشءا  يلش .8
 )ءل الس شءلقططم

1 2 3 7 8 

  8 7 3 2 1 للةل   قتر   ير ةن ءلاظمت   .9
ءهرءر  كشل،رل كل شته  ي، سلحرا ءلقةمة    .11 

 صحي 
1 2 3 7 8  

 ه  يلش تا ةاطقلك ء  ةن ء الط  ءللملي : 405
   ء ر    افش

ه  للمرك ءش أ. 405
 لت ةهم ءلشحت  ءلةحلي ؟

 

  ر   ء   افش
 8 2 1 8 2 1 حةالت اظمت  فش ل من اظمت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

لتشير ءلةخل مت ءلصل   )ء مت   
 لصاي مإإإإإإإإإإإإإ

1 2 8 1 2 8 

شه   تلمت لش ي  شءصتءر الرءت حش  اظمت      
ءل ي  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ
1 2 8 1 2 8 

 

ش ي  تا )ةتءرسا اقم متا  ةفيمت إإم  فالط  ل 
حش   ي يه ءللخل  ةن 

 ءلقةمة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
1 

 

2 

 

 

8 

 

1 2 8 

 

406 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

1- 
 اظمت 
 ءللشءرع

   يش ت  ام،ين ل اس ءللشءرعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

    يلش رت  ف شءش ءلز مله   الظمش إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  تش   مي   رءرءت ءلقةمة   صغر ح ش ءل رءرءتإإإ

  تش   مي  صامتيا ءلقةمة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 انتقل إل  البند التال 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلختة  غير ةش شت إ
  413انتقل إل   

A 
 
B 
 
C 
D 
 
X 
 
 
 

W 
 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

 ة   -2
خل مت ءلة

ةن 
 ءلةامز 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلقةمة  ةمحت   يفتأ  للمن يلي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإءلز ملين ة  ةالظةين تا ءلةرشر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ اتت   ثير

  تش   مي   رءرءت ءلقةمة   صغر ح ش ءل رءرءتإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال 

 إإإإإإإإإإإإءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 413انتقل إل  

A 
 
B 
 
C 
D 
 
X 
 
 

W 
 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 03ر يس ل شن ءل ي  إإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

3- 
ءق  ةش 

 ءل،رتيس

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آةاه  غير

 إإإإإإإإإإءلر مس  هم ءةم ن  متيه إلالظمر يش ت  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةال ش ة ماهم غير

 .إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغير اظي   

 إإإإ.إإإإإإإإإإإإإإ. تت ءلفر مت غير  متاإإإإإإإ

 ءلقم ةين  ليهم غير ةالظةينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

 ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ   لش ت

 انتقل إل  البند التال 

 ءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 413انتقل إل  

A 
 
B 
C 
D 
E 
F 
X 
 

W 
 
 
 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 96ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافخر  اااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

4- 
ةشءق  

ءللش يس 
 ءلفمة 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آةاه  غير

 إإإإإإإإإإءلر مس  هم ءةم ن  متيه إلالظمر يش ت  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةال ش ة ماهم غير

 .إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغير اظي   

 إإإإ.إإإإإإإإإإإإإإ. تت ءلفر مت غير  متاإإإإإإإ
 ءلقم ةين  ليهم غير ةالظةينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ
 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   
 ءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 413انتقل إل  

A 
 
B 
C 
 
D 
 
E 
F 
X 
 

W 
 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 



 

308 

)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

5- 
 ءل ،شر

 

 إإإإإإإإإإإإإإءلامس غير آةاه شلةث  خطشر   لا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلحلمج لصيما 

 إإإ لرءا ةرتا  تيت ءالما غير  متي  شاحلمج ءلا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

 ءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 413انتقل إل  

A 
 
B 
 
C 
 
X 
 
 

W 
 
 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

6- 
لغطي  
ءللرع 
شءلةصمر 
  

 إا،تءت ءلة رأ  ملةخل متإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإا غر  ءلل لي إءلامس  لرةا ءلةخل مت ت

  تش ء،ل ةم  ف ةم  ءللغطي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

 ءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 413انتقل إل  

A 
B 
C 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 96اااااااااااااااااااااافخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 



 

310 

)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

7- 
 ءلحتء ا

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةاهم احلمج للةزيت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإصغيره ة،محلهم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشةهةله  تء  غير اظي 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

 غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلختة  

 413انتقل إل  

A 
B 
C 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 



 

311 

)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

8- 
،محمت 
إالظمر 
 ءل،يمرءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تء  تتهم قلي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإصغيره ة،محلهم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغالا ثةن ءل مرله

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةال ش ة ماهم غير

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

 ة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلخت

 413انتقل إل  

A 
B 
C 
D 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

9- 
 ءل  مرأ

 

 إإإإإإإإإإإإإإءلامس غير آةاه شلةث  خطشر   لا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلحلمج لصيما 

 إإإإإإإإإةرتا  تيت ءالما غير  متي  شاحلمج ءلا

  تش ءل،مع ءل  مر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلختة  غير ةش شت 

 413انتقل إل  

A 
B 
C 
D 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 03ر يس ل شن ءل ي  إإإإ

 04ءللرط إإإإإإإإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 06ءلةحمتظإإإإإإإإإإإإإإ

 96ااااااااااااااااااااااااافخر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

10- 
 ءلا ما

 

 إإإإإإإإإإإإإإءلامس غير آةاه شلةث  خطشر   لا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلحلمج لصيما 

 إإإإإإإإإةرتا  تيت ءالما غير  متي  شاحلمج ءلا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 انتقل إل  البند التال   

   غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلختة

 413انتقل إل  

A 
B 
C 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 03ر يس ل شن ءل ي  إإإإ

 04ءللرط إإإإإإإإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 06ءلةحمتظإإإإإإإإإإإإإإ

 96اااااااااااااااااااااااااااااااااافخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 



 

314 

)إإإإإإإإم  ختة  ءللا شء هلك تا م  ها ءلةل إيهإ 406 
 ءلةش شت  تا ءلقري :

 
 تقص :

يه  ةمن؟         شء 
  

 

إ 407
طيس ءيه 

 ءهشها 
ةل ل  
ةن  ين 
ءلةلم   

 تأ؟

)ه  
ءل شت 

ءلةقم   
لهم تا 
،دء  
 م406

 قةت  ةشء هه ءلةل ل ؟ إزءأإ 408

 

 412       لش ءتف  لئ= 1

 لقتةت  ل شأ طلس = 2

            ذه ت لةقم ل  فحت ءلة، شلين= 3

 ةحهر تا ءللرط  ت ةل= 4

 =  مل هشت ءلذءلي 5 

 412انتقل إل            

إإإإإإإإإإإإإإ فخرأ= 6
 )لذ رم

 :408سؤال راج  إ 409

 

، أذكر 2إذء  مات  شت  -
 الجه ؟  

أذكر  3إذء  مات  شت  -
 المنصب؟ 

أذكر  6إذء  مات  شت  -
 طريق  الحل؟ 

إزءأ  رتت الي   إ 410
 ؟ءلل شأ

= لش ء ر  الي ه 1
 ءلل شأ  

 412انتقل إل     

ذه ت لهذه ءل هه = 2
 ش،ألت  ن الي   ءلل شأ

ءل هه فر،لت خطمس = 3
 لا  ملرت

   ةم  لح  = لش ءر،م4
 ءلةل ل 

 فخرأ )لذ رم= 6

  يم لرأإ 411
ء ،ل م ه 
 مات  للل شأ
،ريف ا 

ةلش،ط  ش  
 ؟ طي  

 ،ريفه= 1

 ةلش،طه= 2

  طي ه= 3

   ء ر = 8

  يم لرأإ 412
لش ح  
 ءلةل ل ؟

لش حلهم = 1
  ل    مة 

لش حلهم = 2
 ل   
  ز ا

لش يلش = 3
 حلهم

8 =  
 ء ر 

413 
طيس 

ةحلم ين 
يلفةل شء 

 إإإإإم؟)إ

11- 
ءلةفتيمت 
 شءلةرء،ا

 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاه

 إإإإإءلر مس   يش ت  ملةر،ا ءةم ن  متيه إلالظمر
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ متا  تت ءلةفتيمت غير

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالظمر تلره طشيل ء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللذ ر   غالا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فخرأ

 )لذ رم

   لش ت ةلم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 انتقل إل  البند التال   

 ءلختة  غير ةش شت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 413انتقل إل  

A 
B 
C 
D 
E 
X 
 

W 
 
Y 

 

 

 01ر يس ءلشحت  ءلةحلي إإ

 02ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإ

 03ر يس ل شن ءل ي  إإإإ

 04ءللرط إإإإإإإإإإإإإإ

 05ءل ه  ءلةخلص إإإإإإ

 06ءلةحمتظإإإإإإإإإإإإإإ

 96فخر  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 )لذ رم

 98  ف ر  إإإإإإإإإإإإ

  

 

 افش
1 

  
2 
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

شءلاظمت  فات لمي  ءلطرا شءإلامر   ملا،   لختةمت  414
 فن ءلشحته ءلةحلي   ل،ة  لي ش  ملةلمر   تا:

 افش
ءلا حت 

 ةم
   ف ر   

 
 

ءشلشيمت ءلرص  شلشزي  ء ةته ء امره لحتيت  .1 
 شءلاظمته

1 2 3 8   

   8 3 2 1 ةلم ف  لا يذ ءلةلرش مت  .2 

اشءت ءللا ، 5تا رآيكا ءات لمي  إن خال  ءلا 415
تملشء ف هما ءلة لس ءللف ا ءلةحلا تا ةاطقلك 
 من ليهش تشر تا فأ حم ه ةن ءلحم مت ءللا هم 

 ءقشلك  ليهم تأ:

 افش
ءلا حت 

 ةم
   ف ر   

 

 

ءلةاطق  ةن ختةمت ءلطرا لحتيت إحليم مت  .1 
 شلشزي  ف ةته ء امره شءلاظمت 

1 2 3 8   

 لحتيت ءشلشيمت ءلةلرش مت ءلخمصه  هذه .2 
ءل،اشيه لهذه  لةشءزا ءء  تءت خط  ءلختةمت ش 
 ءلةلرش مت

1 2 3 8   

   8 3 2 1 ءلةلرش مت هذه ةلم ف  لا يذ  .3 

فات لمي  فن ءلطرء    خال  ءلشحت  ءلةحلي  416
ءللملي  تا ةاطقلك لهم تشر تفلا ةلةشس تيةم 

 شءلاظمت :ءلطرا شءإلامر  يخ  

يه تا رفيك ءلتشر ءللا ءلة رشؤ416  ءاهم لقشش  ه؟ فإ شء 

ء لصم  
  مل همت

لاظي  
 ءللش ي  ءللشءرع

لصلي  
 ء  ةت  

 ءلطرا
لر يس 
 ف ةت 

ءلةلم ف  
شح  

 ءلل رع ءلةل الت
ءقمة  
 ةلرش مت

ليس  
له   
لهم  
 فخرأ تشر

  
   ف ر    يش ت   افش   يفر 

 A B C D E F G H Y X Z 8 7 2 1 ءل ةفيمت ءلهلي  .1 

د،،مت ءلتياي  ءلة .2 
)ءلة،م ت 
  ءل ام سم

1 2 7 8 A B C D E F G H Y X Z 

ش،م   ءإل الش  .3 
 لتي ش

1 2 7 8 A B C D E F G H Y X Z 

 

 

 ءلقطمع ءلخم  .4
  ةقتش للختةمت

1 2 7 8 A B C D E F G H Y X Z 

يم لرأ  ات لفر  الم ج ةامقلمت ف هما ءلة لس  417
ءلطرا شءإلامر  خ  ءللف ا ءلةحلا شفالطلهش تيةم ي

 شءلاظمت ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

419 

419 



 

316 

 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

 إزءأ  رتلهم؟ 418

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 

 الرءت ءش لقمرير تشري  يالرهم ءلة لسإإإإإإإإإ

ر  ءقمرس   ل   غير ر،ةا )ءلصتقما ءلةفم
  يرءنمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ء الراتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلصح  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءإلذء    ءلللي زيشنإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  ل،مت  مة  قمش  هم ءلة لس ءللف ا ءلةحلاإإإإإ

   فحت ف هما ءلة لسإإإإإإإإإإإإإإإإةن خال

 ____________________________فخرأ

  ملذ ر) 

A 

 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

X 

 

 

 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

ءلطرا يم لرأ لفر  ح ش ءإلا ما  لا ةلرش مت  419
 شءلاظمت  تا ةاطقلك؟شءإلامر  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

422 

 طيس إيه ها فهش هذه ءلةلرش مت؟ 420

.....................................................................

............................................................. 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ر ف  

 

 

Z 

 

 

 

422 

 إزءأ  رتت  ن ءلةلرش مت تأ؟ 421

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إالرءت ءش لقرير تشري  يالرهم ءل همز ءللا يذ 

 ل   غير ر،ةا )ءلصتقما ءلةفمر  ءقمرس 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يرءن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء الرات

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلصح  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءإلذء    ءلللي زيشن

 إإإإإإإإإإإإإإإإ ن طريا ءلة لس ءللف ا ءلةحلا

A 

 

B 

C 

D 

E 
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإةن خال  فحت ءلفمةلين  ملتءر  ءلةحلي 

 ______________________________فخرأ

 ملذ ر)

F 

G 

X 

إات لمي  إن تيه قشءاين شقشء ت  لاظش حصشلك  422
 لا ختةمت رص  ءلطرا شءامرلهم شلح،ين ءل ي ه 

 ش  ل؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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8 

 

 

 423 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش شيم لرأ ءلقشءاين تأ  متيه؟ ف422

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

لللقا  طريقه )إإإإإإإإإم لهملفر  فن  يم لرأ 423
 )زأ ة لسا صاتشاا خط ،مخناإإإإم ءلل مشأ

 
   افش

  
 ف ر 

 

– ءل–ءلشحت  ءلةحلي  )ة لس ءلةتيا  .1 
 إإإإمءلقري 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ملةحمتظ  ةتيري  ءلطرا .2 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ملةر ز ءلةتياه إتءر  ءلطرا .3 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتءر  ءل ي   .4 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلة لس ءللف ا ءلةحلا .5 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةحمتظ  .6 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاءل هر م –تءر  ء امر  إ .7 
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يم لرأ )إإإإإإم  تا ةاطقلك  ي،ألش ش  ةشءطاين  424
  ن رفي ش تا ءلختةمت ءللا  يقتةشهم؟

 
   افش

  
 ف ر 

 

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلشحته ءلةحلي  إ1 

ةقتةا ءلختةمت ) خال  ءلشحته  إ2 
 إإإإإإإءلةحلي م

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  8 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلة لس ءللف ا ءلةحلا إ3 

ختةمت تا رفيك ءلشحته ءلةحلي   ات شء تيةم يخ   425
    ف ر    يش ت   ءلا حت ةم افش ءلطرا شء امر  شءلاظمت   ي،ل ي شء إلحليم مت )إإإم 

  8  3 2 1 ءلةشءطاين .1 

  8 5 3 2 1 ف هما ءلة لس ءللف ا .2 

  8 5 3 2 1 ءصحمس ءلا شذ تا ءلقري  ءش ءلحا  .3 

  8 5 3 2 1 ءل ةفيمت ءلهلي  .4 

ءلاقم مت شءلحزءس ءلةش شته تا  .5 
 ري  ءش ءلحاءلق

1 2 3 5 8  

  8 5 3 2 1 ش،م   ءإل الش .6 

  8 5 3 2 1 ءلة،م ت شءل ام س .7 

  8 5 3 2 1 ءلقطمع ءلخم  .8 

ءات لمي  ةين ةن حقه ةحم،   ءلةشظ ين  426
ءلفمةلين تا ءلةتيريمت شء تءرءت ءلة، شل   ن 

 لقتيش ختةمت ءلطرا شء امر  شءلاظمت ؟

 

 تقص :

  شةين  ةمن؟      

 إإ. شة    ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلح

 إإإ.ءلةحمتظ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإ.ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإ.ءلة ملس ءللف ي  ءلةحلي إإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإ..ءل همت ءلرقم ي إإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإ..ةتير ء تءر    ءلر ي،ا ءلة ملر 

 إإإإإإإإإإإ..ءلةشءطاين ءا ،هشإإإإإإإإإإإإإإإ

 __________________________فخرأ
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 ملذ ر) 

    ء ر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

Z 

 

ةن ش هه اظرك ءيه ها ءلطرا ءللا ةة ن  427
 احم،س  يهم ءلة، شلين  ن لقتيش هذه ءلختةمت؟

 

 ث طرق()سجل أهم ثال

 خصش ةن ءلةرلس   زءاءت  غرءةمت ةملي إإإإ

 ءل ص  ةن ءلفة   ءلرتت  لغيير ءلفمةلينإإإإإإ

 ءللحشي  إلا ءللحقياإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلاق  إلا ءةم ن ءخر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ةلم ف    رقم   تشري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلفقمس شءلةحم،  إإإإإإإإإ

 ل ت اظر  إاذءرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 لقتيش ل ش    الغ لللرط إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر) 

   ف ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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 يم لرأ  رتت فش ،ةفت  ن حم ت تا ةاطقلك 428
لش تيهم ةحم،   ءللا  يقتةشء ختةمت ءلطرا شء امر  

 شءلاظمت   ، س لقصيرهش فش ت،متهش؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
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،اشءت ءللا تملشء ة   5إ يم لرأ ، ا لك ءللفمة  خال  ءلا429
 م يخ  ختةمت ءلطرا شء امر  شءلاظمت :)إإإإإإإإم تية

إ يم لرأ )إإإإإإم  للفمة  ة  ءلةشءطاين 430
زأ  فؤ ) ملة،مش م تيةم يخ  تشرهم تا لقتيش 

 ختةمت ءلطرا شء امر  شءلاظمت :

  لا ء  ء،مس؟إ يم لرأ  ي رقشء 431
 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

إ يم لرأ ءهطريت 432
 لقتش ءأ تلشس زيمته زأ

يه فش هتيه فش رلش  إ رءة
 ءثاما لفمةلك ة  )إإإإم:

 
   ء ر    افش   افش

ةح،ش ي   
 ءلتيماه ذ شر  إامث شء،ط 

ءلقتره  لا 
 تت  ءلرلشه

   غرءتا
 فخرأ مقري  ةتيا (

    
   افش ء ر 

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1  هش ة لس ءللفس /ءلة لس ءللف ا ءلةحلا .1

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1 ي  ءلحا ءلشحته ءلةحليه ءلقرش  .2

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1 ة لس ءلةتياه .3

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1 ءلةحمتظ  .4

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1 ءلشزءرءت ءش ءلةتيريمت ءلح شةي  ءلخرأ .5

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1  ةفيمت فهلي  .6

 A B C D E X Z 1 2 8 2 1 2 1 ش،م   ء  الش .7

 2 1 اااااااااااااا)لذ رمفخرأ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .8

 

1 2 8 A B C D E X Z 1 2 

433 433 433 
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 إ  ه  لفرهت له ءات ءش ءحت ءترءت ف،رلك؟434 ةم يخ  ختةمت ءلطرا شء امر  شءلاظمت ا يملرأ  ص    مة  ةاللر تا قريلك  حيك:تي 433

  
 افش

ءلا 
 حت ةم

   ف ر    افش   ف ر   

ء هةم  ش تش فتءا ءلفة   تقه  .1 
 شفةماه شءلل،لر  ليه

1 2 3 8 1 2 8 

 8 2 1 8 3 2 1 طلس ءلرلشه .2 

ء،لغال  ءلةر ز شءل،لط  )ةث   .3 
لفيين ء  اما شء قمرسا ةخمل ه 

 قماشاي م

1 2 3 8 1 2 8 

 ةم ها ءل هه ءلة، شل   ن ءللصتأ لحم ت ت،مت ءل همت ءللملي  )إإإإإإم تيةم يخ  قطم مت ءلطرا شء امر  شءلاظمت ؟ 435

  

 ءلةتير ءلةحمتظ  ءللرط 
ءل همت 
 ءل،يمتي 

ءل همت 
 ي ءلرقم 

ءل همت 
 ءإلتءر  ء تءري 

ءلشحت  
 ءلةحلي 

ة لس 
ءللفس  
 ءلةشءطاين ءللشر 

  لش ت 
   ء ر  فخرأ  ه 

 98 96 95 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 ف هما ءلة لس ءللف ا .1 

 98 96 95 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 ف هما ءلة لس ءللا يذأ ءلةحلا .2 

 98 96 95 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01  فحت ةشظ ين ءإلتءر  ءلةحلي .3 

فحت ةشظ ا ءلةتيريمت فش ءإلتءرءت  .4 
 ءللا لقتش ختةمت للةشءطاين

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 95 96 98 

يم لرأ فات لمي  فن )إإإإإإإم ةة ن ل،مهش تا ة متح  ءل ،مت  436
    ء ر    ءلا حت ةم افش تا قطم مت ءلطرا شء امر  شءلاظمت ؟

 

   8 3 2 1 ءلةد،،مت ءلتياي  .1 

   8 3 2 1 ف،ملذ  ءل مةفمت شءلةتر،شن .2 

   8 3 2 1 ءل ةفيمت ءلهلي  .3 

   8 3 2 1 ش،م   ءإل الش .4 

   8 3 2 1 ءللرط  .5 

436 436 
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   8 3 2 1 ف هما ة لس ءللفس .6 

   8 3 2 1 ءلةحم ش .7 

   8 3 2 1 ءلةشءطاشن فا ،هش .8 
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 يمالتعل خدمات: الخامس القسم
  

 افراد اجسرة المعيشيةوسجل أسم ورقم سطر أكبر  110و 109، 108 ،104، 102، 101جدول األسرة المعيشية: األسئلة  راج  ف500
األعمدة  فيأي غير أزهرط(  04)كود  اإلعداديةبالمرحلة  افراد اجسرة المعيشيةوأكبر  أي غير أزهرط( 02)كود بالمرحلة اجبتدائية 

البيان غير متحمس جستكمال البيان، حاول  مدليشعرت إن  إذاالسادس. ذا كان ج يوجد أبناء بالتعليم انتقل إل  القسم إ ،لذلل المخصصة
 تشجيع  أن ُيشرل طرف آخر مسئول عن متابعة دراسة األوجد.

 ء  تءتي  ءلةرحل  ء  لتء ي  ءلةرحل   

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلط   ء،ش 

  ءلة،ل يس ،طرءلط                ،طر

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلط   ء،ش

  ءلة،ل يس ،طرءلط                ،طر

اش هم  يم لرأ ةتر،  )ء ،شم 501
 ءيه؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ح شةا

 فش ةا  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ت ش يللقا ح شةا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ري ال

  ر ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 لغمتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  خم 

 تشلاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 ________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ح شةا

 فش ةا  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ت ش يللقا ح شةا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل ري ا

  ر ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 لغمتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  خم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإتشلاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 ________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 تا  متا )إإإإم إن لمي  فات 502
 ء ر      ءلا حت ةم افش ء ر      ءلا حت ةم افش ؟)ء ،شم  ةتر، 

 8 3 2 1 8 3 2 1 ءلةفلةين  تت .1 

 ءلة،للزةمت ح ش .2 
 ءل لسا - ءلةتر،ي 
 إءلط ملير

1 2 3 8 1 2 3 8 

 8 3 2 1 8 3 2 1  ءل صش   تت .3 

)ريمهي   ءلالط  .4 
 تاي م –

1 2 3 8 1 2 3 8 

 8 3 2 1 8 3 2 1 ءلةيمه تشرءت  تت .5 

  ن رءها فات تر   ف  إلا 503
رءها إلا    رءها :)ء ،شم ةتر،  تا)إإإإإإإم 

 حت ةم

غير   
 رءها 

   

 يش ت 

   
رءها إلا       رءها ء ر 

 حت ةم

   غير
 رءها 

   

 يش ت

  

 ء ر 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ءلةفلةين آتءا .1 
 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1  ءل صش  ،معشءل اظمت  .2 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ءلحش  شاظمتله ءل،مع .3 
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 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ءلةيمه تشرءت .4 
 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 شف،فمره ءل مالين .5 

 لمخذ )ء ،شم  ةتر،  يم لرأ 504
 :تاه فش رفيك رفي

افش
 

ءلا حت ةم
 

    
يش ت

 
  

ء ر 
 

إ ةين 505
تي ش ءللا 
  لمخت رفيه؟

 يم لرأإ 506
 من تيه لأثير 

 ؟أ تهرفلل

افش
 

ءلا حت ةم
 

    
يش ت

 
  

ء ر 
 

 ينإ ة505
تي ش ءللا 
  لمخت رفيه؟

 يم لرأإ 506
 من تيه لأثير 

 ؟أ تهرفلل

شلا
 

ءلةر
 

ءلطملس
 

افش
 
    

ء ر 
 

شلا
 

ءلةر
 

ءلطملس
 

افش
 
    

ء ر 
 

 شطرا ءلةفلةين .1 
 لتري،هش

1 2 3 7 8 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 

 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 8 7 3 2 1 ءلةتر،ي  ءإلتءر  .2 

 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 8 7 3 2 1 ءلةتر،ي  ءل اي  .3 

 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 8 7 3 2 1 ءلةتر،ي  ءلالط  .4 

 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 8 7 3 2 1 ءللفليةي  ءلةامهج .5 

 A B 1 2 8 1 2 3 7 8 A B 1 2 8 8 7 3 2 1 شف،فمره ءل مالين .6 

                      

 

 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 داديةاجع المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

)ءخليمر رء ت  ءلطل   ءلحمت ءالخم مت تا  يلمرك)ء ،شم  يم لرأ 507
 ءل ص م؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 509إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ءلحمت طل  إإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

1 

 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 509إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ءلحمت طل  إإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

1 

 

2 

3 

8 

ء خليمر يلش  ن طريا  ءلطل  ؟ ءلحمت ءالخم مت تا ليه )ء ،شم ة   يلمرك 508
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر، 

 ءلط   غير ةهلشإإإإإإإإإإإإإ

 صغر ،ن ءلط  إإإإإإإإإإإإإإإ

 _____________________ فخرأ

 

A 

B 

C 

X 

ء خليمر يلش  ن طريا 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر، 

 ءلط   غير ةهلشإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإصغر ،ن ءلط  إ

 _____________________ فخرأ

 

A 

B 

C 

X 

507 507 
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 ملذ ر)

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

 

Z 

 

 ملذ ر)

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

 

Z 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش   ل  ؟ هش  ملحمت ءلط)ء ،شم لرأ  يم 509

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

  يلمرك)ء ،شم ءللا تا ةتر،   ءلطل   ءلحمت يم لرأ طيس 510
ةن فالط  شةتر،ين  ءللالةيذ تلحتيت ءحليم م تا تفم   ل  

 شترشس شة ماا شحةمةمتإإإإ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم 

 512إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم 

 512إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

 512إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءهةم  ةن ءلةتر،   يلمرك؟ ة  ءلطل   ءلحمت إنإيه ءل، س  ل ل ر 511

 ءلحمت ءلطل   ليس له تشرإإإإإ

_____________________ فخرأ
 ملذ ر)

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

A 

B 

X 

 

Z 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءهةم  ةن ءلةتر، 

 حمت ءلطل   ليس له تشرإإإإإءل

_____________________ فخرأ
 ملذ ر)

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

A 

B 

X 

 

Z 

ات يم لرأ  طيس 512 تا  ءللا ءآل ما ة لس ءخليمر تا  للمركشء 
 ؟)ء ،شمةتر،  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 514إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 س ء ماإإإإإإإإإإ  يش ت ة ل

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 515إل   انتقل

1 

 

2 

3 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 514إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ة لس ء ماإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإ  

 515إل   انتقل

1 

 

2 

3 

8 

 

 شلا ءلةر ةلغش   غير ةهلش ؟كفاك ة   للمر  ءل، س إيه 513

   ي،لطي  ءلذهمسإإإإإإإإإإإإإ

 تش ءلةفرت   ش شت ة لس 
 ءآل ماإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ة لس ءآل ما ليس له تشرإإإإإ

 

A 

 

B 

C 

 شلا ءلةر ةلغش   غير ةهلش

 إإإإإ  ي،لطي  ءلذهمسإإإإإإإإ

 تش ءلةفرت   ش شت ة لس 
 ءآل ماإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ة لس ءآل ما ليس له تشرإإإإإ

 

A 

 

B 

C 
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_____________________ فخرأ
 ملذ ر)

      515إل   انتقل

X  

 

_____________________ فخرأ
 ملذ ر)

      515إل   انتقل

X  

 

  ش فرء  ن  يف ر)ء ،شم ءللا تا ةتر،   ءآل ما ة لسلرأ  يم 514
 ؟شءحليم مل ش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 اجعدادية المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإماجس

فش  قرءرءتفي  ش لفرت ش  للشءص  ةف ش  ءلةتر، لرأ  يم طيس 515
 فةشر ةلفلق   ا:  

 افش
ءلا حت 

   ةم

  

 يش ت
   

 افش ء ر 
ءلا حت  

   ةم

  

 يش ت
   

 ء ر 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ءلترء،ي  ءلةصرشتمت .1

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 لقشش  هم ءللا ءلالط  .2 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 شلشق هم شء،لةرءرهم ءلترء،  .3 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ءلترء،ا)ء ،شم  ة،لشأ .4 

 :515راج  سؤال  ف515

 

تء ر  شءحت   لا ءلق  
  2فش  1حش  

 

 فخرأ

 

517 

تء ر  شءحت   لا ءلق  
  2فش  1حش  

 

 فخرأ

 

517 

516 

 

 

 

 

 

 لحم   تأ؟ةتر،  )ء ،شم   لفرت ش ء إزء 

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإء لةم مت

 تشري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الرءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإم ف ةل  رء، 

 لهري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لهمتءت

 لخصي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةقم الت

  لا ءلحم طإإإإإإإإإإإإإإ ء الامت

 شةرء،التإإإإإإإإإإإإإإإإ خطم مت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللي شامت

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء لةم مت

 تشري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ الرءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإم ف ةل  رء، 

 لهري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لهمتءت

 لخصي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةقم الت

  لا ءلحم طإإإإإإإإإإإإإإ ء الامت

 شةرء،التإإإإإإإإإإإإإإإإ خطم مت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللي شامت

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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 ء الغ ءلللةيذ  شلا ء ةر

 ل مه  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 _______________فخرأ

 )لذ رم

 

I 

X 

 

 ء الغ ءلللةيذ  شلا ء ةر

 ل مه  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 _______________فخرأ

 )لذ رم

 

I 

X 

 

 فش)ء ،شم فش   ملالط  ةلفلق  ةفلشةمت ل تشلش إات ط طيس 517
 تيه  ي شنلرأ  يم ا ءلةتر،  ةصرشتمله ءلترء،ي  ةن فش ترء،له
 لطل ك؟ ء،ل م  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 519إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإ  

 519إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ  ل شن ء ،ل م   خال  شقت ةام،س؟ يم 518

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 فش  لام لي ش ةلمح )ء ،شم  ةتر،  شا قمت إيرءتءتلرأ  يم 519
  ،هشل ؟ شلفرتشهم  اهم ءل،ألش  ةة ن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

 521  إل انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإ  

 521إل   انتقل

1 

2 

8 

 ةن   )ء ،شم  ل،ل يت فته  ف،ل مت ةتر،إات لمي  إن  طيس 520
  ؟لهم ءلةلمح  ءلةشءرت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 شةل اللهش؟ ءلطل    حليم مت  ل،ل يس)ء ،شم  ةتر،  لرأ يم 521
 )تصش  للةفمقينا زيمت  فالط ا لغيير للةفلةين غير ءل يتيناإإم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

 523إل   انتقل

1 

2 

3 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

 523إل   انتقل

1 

2 

3 

8 
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 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 اجعدادية المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 ءلةتيرإإإإإإإإإإء الغ ءلةتر،ين   ته  يحص ؟ إزء  522

 إإإإإ ن طريا  قت اتشءت ء لةم مت

 ن طريا ء ،ل م   لالحليم مت شح  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةل الت

 _______________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

 

C 

X 

 

 ء الغ ءلةتر،ين  ءلةتيرإإإإإإإإ

 إإإإإ ن طريا  قت اتشءت ء لةم مت

 ن طريا ء ،ل م   لالحليم مت شح  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةل الت

 _______________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

 

C 

X 

 

 خاللهم ةن ل،ة  طرا لك ةشترء )ء ،شم ةتر،  طيس 523
 ةثال  ) ؟  ترء،له فش    اك ءلةلفلق  ءقلرءحملك فش ل شلك

 صاتشا اللي شامت ،مخن خطةن خال  ء لةم متا 
ةقم ل   ءقلرءحمتا صاتشا ل،ليش ل مشأ  مليتا  ل مشأا

 مإل  إإإليناش ة، 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

1 

2 

3 

8 

شقم للك ةل ل  للفلا  ةتر،  )ء ،شم ءش  ، الرأ  يم 524
 ترء،له خال  ءلفمش ءلترء،ا ءلحملا؟

  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 532إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 532إل   انتقل

1 

2 

8 

خال  ءلفمش ءلترء،ا ءلحملا  ءللا شء هلك   مءلةلها  إيه 525
  ةتر،  )ء ،شم؟

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 تءخ  ءلةتر،  ءلةتر،ي  ءل ي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 لةتر،  خمرج ء ءلةتر،ي  ءل ي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 إإإإإة،لشءهش هفي إإ ءلةتر،ين

 إإإإغملي إإإإإإإإإإ ءلةصرشتمت

 إإإغير  يت إإإ لةتر،ينء ةفمةل 

لقشش  مللةييز  ين  ءلةتر، 
 إإإإإإإإءلطل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ةلم    ين ءلطملس شزةالاهإإإإإ

  فت ءلةتر،   ءلةشءصالت صف  

 ءلةتر،ينإإإإإإإإإإإإإإإإ قل   تت

 تش رغ   ءلط   تا ءلذهمس 

 

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

H 

I 

 تءخ  ءلةتر،  ءلةتر،ي  ءل ي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 خمرج ءلةتر،   ءلةتر،ي  ءل ي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 إإإإإة،لشءهش هفي إإ ءلةتر،ين

 إإإإغملي إإإإإإإإإإ ءلةصرشتمت

 إإإغير  يت إإإ لةتر،ينء ةفمةل 

لقشش  مللةييز  ين  ءلةتر، 
 إإإإإإءلطل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ةلم    ين ءلطملس شزةالاهإإإإ

  فت ءلةتر،   ءلةشءصالت صف  

 قل   تت ءلةتر،ينإإإإإإإإإإإإإإإإ

ءلذهمس   تش رغ   ءلط   تا

 

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

H 

I 
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 للةتر،  هف  ة،لش  ءلطملسإإ

 _________________ فخرأ

 م)لذ ر

 

J 
 

X 

 

 للةتر،  هف  ة،لش  ءلطملسإإ

 _________________ فخرأ

 م)لذ ر

 

J 
 

X 

 

 ةل ل  ةن  ين ءلةل الت ءللا شء هلك؟ ءهشها  إيه 526

 

 

 

 تءخ  ءلةتر،  ءلةتر،ي  ءل ي  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 خمرج ءلةتر،   ءلةتر،ي  ءل ي  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 إإإإإة،لشءهش هفي إإ ءلةتر،ين
 إإإإغملي إإإإإإإإإإ ءلةصرشتمت

 إإإغير  يت إإإ لةتر،ينء ةفمةل 
لقشش  مللةييز  ين  ءلةتر، 

 إإإإإإءلطل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 ةلم    ين ءلطملس شزةالاهإإإإ
  فت ءلةتر،   ءلةشءصالت صف  

 قل   تت ءلةتر،ينإإإإإإإإإإإإإإإإ
   ءلط   تا ءلذهمس  تش رغ

 للةتر،  هف  ة،لش  ءلطملسإإ
 _________________ فخرأ

 م)لذ ر
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05 
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07 

08 
09 
 
10 
96 

 تءخ  ءلةتر،  ءلةتر،ي  ءل ي  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 خمرج ءلةتر،   ءلةتر،ي  ءل ي  
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإغير آةاهإإإإ

 إإإإإإة،لشءهش هفي إ ءلةتر،ين
 إإإإغملي إإإإإإإإإإ ءلةصرشتمت

 إإإغير  يت إإإ لةتر،ينء ةفمةل 
لقشش  مللةييز  ين  ءلةتر، 

 إإإإإإءلطل  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 ةلم    ين ءلطملس شزةالاهإإإإ
  فت ءلةتر،   ءلةشءصالت صف  

 قل   تت ءلةتر،ينإإإإإإإإإإإإإإإإ
 تش رغ   ءلط   تا ءلذهمس 

 ش  ءلطملسإإللةتر،  هف  ة،ل
 ________________ فخرأ

 م)لذ ر

 
01 
 
02 
03 
04 
05 
 
06 
07 

08 
09 
 
10 
96 

 

 

 

 

 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 اجعدادية المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 ؟تأ قةت  ةشء هه ءلةل ل  إزء  527

 

 تقص :

 إإإإإإإإإ،مخنءل خطءل ء،لختةت

 إإإإإإإإإإإإإإإءلل مشأ صاتشا

 إإإإإإل شأ  مليتإإإإإإإإ ،لةت

 إإإإلةقم ل  فحت ءلة، شلينإ ذه ت

A 

B 

C 

D 

 إإإإإإإإإ،مخنءل خطءل ء،لختةت

 إإإإإإإإإإإإإإإءلل مشأ صاتشا

 إإإإإإل شأ  مليتإإإإإإإإ ،لةت

 إإإإلةقم ل  فحت ءلة، شلينإ ذه ت

A 

B 

C 

D 
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يه  ةم        إإإإإ فة  ةحهر تا ءلق،ش قةت  ن؟شء 

 إإإإإ ملة، ش إإإإإإإإإإإ ءلصلت

 إإإإإإ ل   غير ر،ةاإإإإ حللهم

 ________________ فخرأ

 مذ ر)ل

 إإإإإإإإإإإإإإإإءتف  لئإإإإ لش

 530إل   انتقل

E 

F 

G 

X 

 

Y 

 

 إإإإإ فة  ةحهر تا ءلق،ش قةت

 إإإإإ ملة، ش إإإإإإإإإإإ ءلصلت

 إإإإإإ ل   غير ر،ةاإإإإ حللهم

 ________________ فخرأ

 مذ ر)ل

 إإإإإإإإإءتف  لئإإإإإإإإإإإ لش

 530إل   انتقل

E 

F 

G 

X 

 

Y 

 

 ها ءل هه فش ءل همت ءللا لش هت لهم؟ إيه 528

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ إءللفليةي إإإإإإإإإإ ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءللفليةي إإ ءلةتيري 

 إإإإإإء  لةم اإإإإإ ءلخصم ا

 إإإإإإإإءلةتر، إإإإإإإإإإإ إتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر،ين
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللرط  ق،ش

  مل هشت ءلذءلي إإإإإإإإإإإإإإإإإ

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

X 

 

Z 

 ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ إءللفليةي إإإإإإإإإإ ءإلتءر 

 إإإإإإءللفليةي إإإإإإإإإإ ءلةتيري 

 إإإإإإء  لةم اإإإإإ ءلخصم ا

 إإإإإإإإءلةتر، إإإإإإإإإإإ إتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر،ين
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللرط  ق،ش

 إإإإ مل هشت ءلذءلي إإإإإإإإإإإإإ

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

X 

 

Z 

 مات ،ريف ا ةلش،ط  ش   للةل ل لرأ ء ،ل م ه  يم 529
 ؟ طي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،ريف 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإإ..إإإإإإإإإإإ طي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإل م  ء، ش تل  

 إإإإإإإإإإإإ..ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،ريف 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإإ..إإإإإإإإإإإ طي  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء،ل م   ش تل  

 إإإإإإإإإإإإ..ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

تأ )ةن ءل همت ءلةذ شر  تا  ءلةل ل  لرأ لش ح  يم 530
 ؟م528

 إإإإإإحلهم  ل    مة إإإإإإ لش

 إإإإإإإإإإإإ ز احلهم  ل    لش

 إإإإإإإإيلش حلهمإإإإإإإإإإإإإ لش

 532إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

 532إل   انتقل

1 

2 

3 

 

8 

 

 إإإإإإحلهم  ل    مة إإإإإإ لش

 إإإإإإإإإإإإ ز احلهم  ل    لش

 إإإإإإإإيلش حلهمإإإإإإإإإإإإإ لش

 532إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإ  

 532إل   انتقل

1 

2 

3 

 

8 
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)ةن ءل همت  قترت لح  ءلةل ل  ءللاها ءل ه   إيه 531
 ؟م528ءلةذ شر  تا 

 ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ إإإإءللفليةي إإإإإإإإإ ءإلتءر 

 إإإإإإإءللفليةي إإإإإإإإإ ءلةتيري 

 إإإإإإء  لةم اإإإإإ ءلخصم ا

 إإإإإإءلةتر، إإإإإإإإإإإإإ إتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر،ين

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللرط  ق،ش

 إ  مل هشت ءلذءلي  ل   غير ر،ةا

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإ  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

95 

96 

 

98 

 ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ إإإإءللفليةي إإإإإإإإإ ءإلتءر 

 إإإإإإإءللفليةي إإإإإإإإإ ءلةتيري 

 إإإإإإء  لةم اإإإإإ ءلخصم ا

 إإإإإإءلةتر، إإإإإإإإإإإإإ إتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتر،ين

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللرط  ق،ش

 إ  مل هشت ءلذءلي  ل   غير ر،ةا

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإ  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

95 

96 

 

98 

 

 

 

 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 اجعدادية المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

  قشءاين ءلشزءر  ةللزة ةتر،  )ء ،شم  إن لمي  إات 532
 ء ر      ءلا حت ةم افش ء ر      ءلا حت ةم افش  ا: ءلخمص 

 8 3 2 1 8 3 2 1 ءلترء،ي  ءلةصرشتمت .1

 8 3 2 1 8 3 2 1 ءءلترء،ي  شءلةامهج ءللفليةي  ءلةقررءت .2 

 حش ءلتشء ر     :532 راج  533
 م   8) ءل شت 

 

    535                                       

 خال  ذلك
 حش ءلتشء ر    

 م   8) ءل شت 

                   

    535                                   

 خال  ذلك   

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ؟ل ش  متي   ت ءلقشءاين  إن لمي  لرأ إات يم 534

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافشس خصشصي  فش ش فخذ فش  يأخذ تر )ء ،شم لرأ  يم 535
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ؟خال  ءلفمش ءلترء،ا ءلحملا ة ةش مت لقشي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 539إل   انتقل

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 539إل   انتقل

2 

8 

 ؟)ةين ءللا  يتيهمم ةين ل   536

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفهلي  في  ة

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ اي،  فش ة، ت

 إإإإفش ةر ز خم  خم  ةترس

 إإإةن ءلةتر، إإإ لقشي  ة ةش مت

 ________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

X 

 
Z 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفهلي  في ة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإ اي،  فش ، تة

 إإفش ةر ز خم  خم  ةترس

 إإإإإةن ءلةتر، إإ لقشي  ترشس

 ________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

A 

B 

C 

D 

X 

 
Z 

س ش فخذ فش  يأخذ تر ءل، مس فن )ء ،شم  إيه 537
 خصشصي  فش ة ةش مت لقشي ؟

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إ إإإإإإ شيسإ  يلرهة   سءلةتر 

 فه ي  ر ء اا يمخت ة ءلةترس
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإترسإإإإإإإإإإ

 مة  ءللا  ليه  س فام  ءلةترس
 إإإ ميز ء اا يأخت ف لا ءلتر مت

 إإإإإءصحم ه  يمختش ترشسإإ   

  تت ءلةتر،ين قلي  إإإإإإإإإإإإإ

 ءرل مع  ثمت  ءل ص  إإإإإإإإإإإ

 إإإإإهف  ة،لش  ءلطملسإإإإ

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

 

C 

D 

E 

F 

G 

X 

 إ إإإإإإ شيسإ  يلرهة   ءلةترس

 فه ي  ر ء اا يمخت ة ءلةترس
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإترسإإإإإإإإإإ

 مة  ءللا  ليه  س فام  ءلةترس
 إإإ ميز ء اا يأخت ف لا ءلتر مت

 إإإإإءصحم ه  يمختش ترشسإإ   

 إإإإإإإ تت ءلةتر،ين قلي  إإإإإإ

 ءرل مع  ثمت  ءل ص  إإإإإإإإإإإ

 هف  ة،لش  ءلطملسإإإإإإإإإ

 _________________ فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

 

C 

D 

E 

F 

G 

X 

س ش تر ءل تا ءللهرتا   ش  لتت  538
 ؟)لال،شم لقشي ءلة ةش مت  خصشصي ءل

  إإإإإإإ مل ايه  إإإإإإإإ مل ايه

 فش ةالزش  ي،لختش فش  يللر   لس)ء ،شم لرأ  يم 539
 خمر ي ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 542إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 542إل   انتقل

1 

2 

8 

فش   ي،لختش فش  يللر   لسءل، مس فن )ء ،شم  إيه 540
 خمر ي ؟ ةالزش

 إإإإطلس ةن ء اا يللريه ءلةترس

ءلةتر،ا غير  متا  ءل لمس
 إإإإإإإإإ ليرإإ لةمرينشة يهش  

A 

 

 إإإإطلس ةن ء اا يللريه ءلةترس

ءلةتر،ا غير  متا  ءل لمس
 إإإإإإإإإ ليرإإ لةمرينشة يهش  

A 
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 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإءلةتر،ا غير شءه إ ءل لمس

 ءلةتر،ا  شيس  س  ءل لمس

  لمن  ر ميز ء اا يلةرن ف ل

 إإإإإإإإإإإإإف لا ءلتر متإ يأخت

 _________________ فخرأ

 مذ ر)ل

B 

C 

 

 

D 

X 

 إإإإءلةتر،ا غير شءه إ ءل لمس

 ءلةتر،ا  شيس  س  ءل لمس

  لمن  ر ميز ء اا يلةرن ف ل

 إإإإإإإإإإإإإيأخت ف لا ءلتر متإ

 _________________ فخرأ

 مذ ر)ل

B 

C 

 

 

D 

X 
 

 

 اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

 اجعدادية المرحلة

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإاجسم

شءلةالزش  لس لل ءلترء،ي لقري م تا ءل،ا    ش  لتت  541
 ؟لا )ء ،شم خمر ي ءل

  إإإإإ مل ايهإإ ءلة لغ  إإإإإ مل ايهإإإ غءلة ل

542 

 

 

 )ء ،شم ءللا ءللفليةي  ءلةامهج ه  ارفيك تا
 شءلفةلي ؟ ءلفلةي  هقترءل ش لاةا له ة يت   يمختشهم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

1 

2 

3 

8 

  لا ه يل فش  )ء ،شم  ةتر،  ءلةتر،ينا رفيك تا 543
  ن شيتشر هش شي حث ا ،ه  لا يفلةت فاه

 ؟  ا ،ه ءلةفلشة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

1 

2 

3 

8 

 صي ي ) إهمتي  فالط   لفة  ءلةتر، ا رفيك تا 544
 ؟)ء ،شمةهمرءت لاةا  لمن مصي ي  شغير

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

1 

2 

3 

8 

 حتيث  ش،م    ل،لختش )ء ،شم ةتر، ا رفيك تا 545
        ؟إإإإإإ لش تءلم  رش  لشرا ءل ة يشلرا ةث 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

1 

2 

3 

8 
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 لرأ: يم 546

   ياط ا   إلا حت ةم  افش

   

   ياط ا   إلا حت ةم  افش ء ر  

   

 ء ر  

)ء ،شم ءلةحيط   ةتر،   ءل ي   .1 
 إإإإإإإإإإإإاظي  

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

آةا   ي    )ء ،شمءلةحيط   ةتر،   ءل ي   .1 
فش  ش تشن ةفم ،مت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لط  

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

   ،شم)ء  إلا ةتر، ءلطريا .3 
 إإإإإإإإإإإإإإإإآةن

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

 )ء ،شم ين ءلةاز  شةتر،   ءلة،مت  .1 
 إإإإإإةام،  

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

 تر ةلش  )ء ،شمةتر،   ةشءصالت .1 
  إشرخيص  شآةا 

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

 لاءلترء،ي  ةام،   لقترء ءلةصرشتمت .1 
 إإإإإإءلةمتي 

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

) ياي   ل ر متإ رءةي ا فش  تت ل تير طءهلرأ  يم 547
 رلش   للمنءش فش شء،ط   هتي فش اقتي م فش   ت 

 لفليش )ء ،شم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 أ549 انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 550 انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  ته  ل   ةل رر؟  لفة لرأ  يم 548

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

1 

2 

8 

549 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ش لغت  ن حم   ز   ته؟ حص لرأ  يم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإ  

1 

2 

8 

ذا  501انتقل إل    ف549 بالمرحلة اجعدادية وا 
 550كان ج يوجد انتقل إل  

 550انتقل إل  
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 رقم سطر المستجيب  

 السؤال مسلسل

 ؟اةاللر تا ءللفليش ءل،م،)إإإإإإإإم  فنرفيك لمي   تا 550

 

إ ه  لفرهت 551
 ةن حتفش فله ءات 

 ف،رلك؟ تءترء

 ؟تينإ   552

 تقص : 

 تين  ةمن؟       

 
      ءلا حت ةم افش

  
   افش ف ر 

   
 ءلةتيري  ءإلتءر  ءلةتر،  ف ر 

    ه 
 فخرأ

       
 ء ر 

ء هةم  ش تش فتءا ءلفة   تقه  -1 
 A B C X Z 8 2 1 8 3 2 1 شفةماه شءلل،لر  ليه؟

 A B C X Z 8 2 1 8 3 2 1 رلشه طلس -2 

 

 

ءلةر ز شءل،لط   ء،لغال  -3
 شل هي  ء  اما شء قمرس

1 2 3 

 

8 1 2 

 

8 A B C X Z 

553 

 

 

فأ قطمع  ملا،   لللفليش ءل،م،ا اظركا  ش ه  ةن
 ؟ءلح شةافش  ف ثر ءلقطمع ءلخم  ءل ،متياللر تيه 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلخم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلح شةا

  لهش زأ  فؤ تا ءل ،متإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

   يش ت ت،متإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

   ف ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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2 

3 

5 

8 

 

 
555 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ...إإإإإإإإإإإإإإةرل مت هفي   ل ل ر ءيه ها ء، مس ءل ،مت ته؟ 554

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ....هف  ءلرقم  إإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ....إإإإإإإإإإإإءل رءاءت ةفقت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ.....إإإإإإإإإإإإإإإإءلر،شش قليل 

  تش ش شت هةيرإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ___________________________فخرأ____

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ..إإإإإإإإإإإإإإإإإإف ر   

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 

Z 

 

تا ءللفليش لش تا  ءلفمةلين ه   لحم،س  تيهلرأ  يم 555
 ؟لقصير

  1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 

553 553 
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

2 

8 

 557 

 ؟ءل ه  فش ءل همت تأ ها ينة ل ل ر 556

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 ءلشزءر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ .1
 إإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللفليةي  ءلةتيري  .1
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللفليةي  ءإلتءر  .3
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلقماشاي    ءلل شن .1
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةحلي  ءلشحت  .1
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءآل ما ة لس .1
 إإإ.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلطل   ءلحمت .1
 إإإإإإإإإإإإإإإإ.إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلهلي  ءل ةفيمت .1

  ةتير ءلةتر،   امظر ءلةتر،   ءلةتر،ينإإإإإإإإإإإإإإ

  _______________________________ءخر 

 )لذ ر(

   ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

   للشءص  ةفم ش  شزءر  ءللر ي  شءللفليشلمي  إن  إات 557
قرءرءت فش فةشر ةلفلق   مللفليش  أفتا  م،لةرءر 
  شة،لش ش تا ءلترء، ا ش،اشءت ءلترء،  ءل،م،ا 

  ر ف      ءلا حت ةم افش ةن خال إإإإ: )ةدلرءت آتء هم ءللفليش

 

  8 3 2 1 شءلرءتيش نءللل زيش  .1 

  8 3 2 1 ءلصح  .2 

  8 3 2 1 ءلرف  ء،لطال مت .3 

  8 3 2 1 ءلفمة   ءلاتشءت .4 

  8 3 2 1 ءلةتر،  .5 

  8 3 2 1 ءإلل لرشاا ءلةشق  .6 

    :557راج   558
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

     م2ا 1) حش شءحت   لا ءلق   تء ر        

 

 561 فخرأ                   

 ش لفلة ش  ااا:ش  للشءص  ةفم  لرأ يم 559

   افش

  إ طيس ش لأخذ رفيك تيهم؟560

   افش

  2 1 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإةيزءاي  ءللفليش -1 

      الخاصة بالتعليم زي القرارات 

  2 1 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ تا ءلترء،  -2 

  2 1 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإءلترء،  ،اشءت -3 

 

 

  2 1 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفخرأ -4

ل فؤ ء حليم مت ءلخمص   ءلشزءر  ل،ل يس  لرأ يم 561
 ةتر، ز    رءةجةن خال    ش  ش فش  ةاطقل

 ءلة لة ا ةتءرس ءل ليمتا ةتءرس ءلشءحتا ءل ص 
ةتءرس للةفمقين فش لللر ي   ءللشءرعا لط م  ةترءس

 ؟ءل  ري  فش ءلةلشحتيناإإإإم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 

 فش ءلةتءرس ةن ةفين اشع تيهلرأ  يم رفيك تا 562
  القهش شةم ل   ير  ل    لحلم شه ءإالش  ءل صش 

)زأ  رءةج ءل ص  ءلشءحتا ةتءرس ءلة لة ا ةتءرس 
 ءلةفمقينإإإإإإإم؟

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإ....إإإإإإإإإإإإإإإءلشءحت ءل ص   رءةج

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ...إإإإإإإإإءل ليمت ةتءرس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ....إإإإإإإءلة لة  ةتءرس

 إإإإإإإإإإإإإإإ..إإإإإإءللشءرع لط م  ةترءس

 اإمإإإةلشحتينا ءلءل  ري  لللر ي )للةفمقين  تءرسة

 إإإإإإإ.....ةتءرس ءزهر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإ..إإإإإإإإإ....حهمامتإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإ.إإإإإإإإإإ.....ةتءرس ء لتء اإإإإإإإإإإإإ

 إإإ.إإإإإإإإ......ةتءرس ء تءت إإإإإإإإإإإإإ

 إإإإ....إإإإإإإإ..ماش   مشإإإإإإإإإإةتءرس ث

 إإإإ....إإإإإإإإإإ.ةتءرس ثماش  تااإإإإإإإإإإ

 ءخر  _________________________
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

 )لذ رم

   يش ت ءحليمجإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

Y 

 تيري ءللفليةي  فش ءلة تءر لإل  تلك شذه ، الرأ  563
 لقهما ةصلح ؟ لشزءر فش تيشءن ء

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 

   569 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر  تيشءن ؟آخر ةر  تين رحت 564

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإللفليةي إإإإإإإإإإء ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلةتيري 

1 

2 

3 

 

ش   لطلس ختة  ش    ل،ل ،ر  ن ةفلشة    ات 565
 ؟ لقتش ل شأ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةفلشة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإختة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل شأ

 فخرأ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 

2 

3 

6 

 

 

 

568 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش هامك ء،ل م   لطل ك؟  منلرأ  يم 566

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 
 

   568 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  مات ء ،ل م   تا شقت ةام،س؟ ه  567

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

    ف ر    إلا حت ةم افش :إن ءلةشظ ين ةللزةين  ا   حظتلرأ  يم 568

  8 3 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتا فةم ن ءلفة   مللشء ت -1 

  8 3 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلختة   ل   ةام،س  لقتيش -2 

 ةن ل،ة  طرا لك ةشتره ءلشزءر  لمي  فن فات 569
 فش أط ملك  ءلةلفلق  ءقلرءحملك فش ل شلك خاللهم
 ل مشأا صاتشا ،مخنا خط ةثال  ) ش ترء،له
 ؟مإل  قم لت ة، ش اإإإ ءقلرءحمتا صاتشا  مليتا 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إلا حت ةمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ءلطرا؟ هذه ةن شءحت  شء،لختةت لك ، الرأ  يم 570

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 ء  لتء ا لفليشءل ختةمت إن لمي  إات يم لرأ 571
 لهم زأ  شءلةم ن ءلامس ل   شءإل تءت  يلش لقتيةهم

 ؟ فؤ ) ملة،مشء م

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إلا حت ةمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

574 

 ء  ء،مس؟  لالرأ  ي رقشء  يم 572

 

 تقص :
يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةح،ش ي   شء،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإ  إامثإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ لا تت  ءلرلشهإإإإإإإإإإ ءلقتره

 إإإإإإإإإإإإإإإمإإإإإإإإإإإإإتيا  ةقري )  غرءتا

 ____________________________فخرأ

   ملذ ر) 

 إإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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يه ءلة من ءللا  573  ؟ ت ءلل رق  تيه  لحص شء 

 

 تقص :
يه  ةمن؟         شء 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلشزءر  إإإإإء

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءللفليةي إإإإإإ إلتءر ء

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإءللفليةي إإإإإإإإإإإإ ءلةتيري 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ملةتر، إإإإإإإ ءلةتر،ين

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتا ءلةتر، إإإإإإ ءإلتءر 

 _________________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   
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إيه ءل ةفيمت شءلة،م ت شءل ام س لال،ل م     لفة  574
 تا ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا؟  ش حليم مت ش ت

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لقشي ترشس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإصي ي إإإإإإإإإإ فالط 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلتري ي إإإإإإإإإإإإ تشرءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإريمهي إإإإإإ فالط 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلش ي إإإإإإإإإإ فالط  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإةصمري   ات ءلحم  إ تت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإت ءلحم  ز  ءلةتر،   ا لشتير

 ءالط  تياي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 _________________________ فخرأ

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،ل م   ش تل  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإ  
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لش للةاش لقتةهم  ا لفليةي   تا ختةمت طيس 575
ءل ةفيمت شءلة،م ت شءل ام س لال،ل م    حليم مت 

 تا ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا؟  شش ت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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8 

 

 

 577 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لقشي ترشس ؟ها ءلختةمت تأ إيه 576

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإصي ي إإإإإإإإإإ فالط 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلتري ي إإإإإإإإإإإإ تشرءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإريمهي إإإإإإ فالط 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلش ي إإإإإإإإإإ فالط  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي   ات ءلحم  إةصمر  تت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإز  ءلةتر،   ات ءلحم   لشتير

 ءالط  تياي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 _________________________ فخرأ

 م)لذ ر
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 )إإإإإم ن تشر شختةمت  ارءه فات ةتأ ف  إلا 577
 ءهار  ؟ءل،م،ا ءللفليشتا ة م  

 اإل رءها
 رءها غير حت ةم

  ي س فن   
 ي شن لهم تشر

   
  ر ف

 

  8 5 3 2 1 ءل ةفيمت .1 

  8 5 3 2 1 شءل ام س ءلة،م ت .1 

  8 5 3 2 1 لفليةي  شلش ي م  رءةج) ءإل الش .3 
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 القسم السادس: خدمات الرعاية الصحية اجولية

 . رقم سطر المستجيب 600

 الي انتقل  ةاججاب السؤال مسلسل

  ء،لخرءج لهمتءت ط ي ا طفيةمتحهرلك  ن ختةمت ءلصح  ءلشلي  زأ )ءل ل  ءلط ا  لاظيش ءل،ر   ر مي  ءلةشة  شءلط شل   ءلل أ ءام ح، تلشقلا
 مإباستثناء العمليات إإإإإإإإإإإإلحملي   فلف لهمتءت ةيالت  ءلطشءر  

ةن فحت   يفمااهلل   قتر ء اةن فترءت ءل،ر  حت تا ألر  يم 601
قلسا   تا  لاا  هغطا)، را  زأءلةرءؤ ءلةزةا  

 ؟)إإإإإإإإإإإإإإإإإإمفخرأ اإ مق م ر شا

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ، ر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإهغط

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإقلس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ مق 

 فخرأ___________________________

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 يحتتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لش
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 تاءلصحي  شءلفالج   ءلختةمت لتت  فت إيه  لا  لقري م 602
 ؟لال،ر   لهم ءللهر

    مل ايهإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة لغ

فش فأ حت ةن  ءاتيم لرأ  لتءل،ت لهشر ءللا تم خال  603
 ءلشلي  فترءت ف،رلك حص   لا فأ ةن ءلختةمت ءلصحي 

ءللا قلللك  ليهم تأ )ءل ل  ءلط ا  لاظيش ءل،ر   
 إإإإإ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 
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604 605 606 607 608 609 610 

فش  فات حصلتلرأ  يم
 فحت ةن فترءت ف،رلك 

 تأ ةن:  لا ءلختةمت

ءللا ءخت  ةين
آخر  ءلختة 

 ؟ةر 

 

 ؟شرحت تين

 

  

ءللا  ها ءلختة  إيه
 ؟فخذهم )ء ،شم

A. الكشــــــــــــــــــــف 
 الطبي

B. استخراج 
ة )زط الميالد، شهادات طبي
 الوفاة....(

C.  الطوار 
D. األمومة  ةرعاي

 والطفولة
E. األسرة تنظيم 
F. تطعيمات 
G. أسنان 
H. تحاليل 
I. اشعة 

Xاخري . .............. 

رءه ةر    مش
)ء ،شم 

ءلة من تا )
؟ م606

) تت ةرءت 
ءلزيمر  خال  

ءل،ت 
لهشر ءللا 

 تملتم

 اتءةلا  م ةن
 ءخر زيمر 

)لال،شم تا 
ءلة من تا )

 ؟ ؟م606

 من شهر اقل= 1
جقـــــل  شـــــهر= 2

 من شهرين
جقــل  ينشــهر = 3

 شهور 3من 
اشهر الـي  3= 4
 اشهر 6

قااااااتش  ءللااااااا ةااااااين
)لال،اااشم  ءلختةااا 
ءلة ااامن تاااا تاااا )
 م؟606

A. ممــارس  طبيــب(
 (عام/أخصائ 

B.  صيدل 
C. ممراممرضة/ 
D. داية 
E. إدارط 
F.  ـــــــ  تحاليـــــــل فن

 وأشعة
X. أخرط 
Z. يتـــــــــــــــــذكر/ج  ج

 يعرف

  ج نعم 

 ح شة ءل -1

1 

 

 

2 

 

 ء ،ش

 إإإإإإإإإإ

 رقش ءل،طر

 ص إإءلصحي  ءلة،لش  ءلشحت 

 طس ءل،ر إإإإإإإإإإإإ شحت 

 إإإإإإإإءلصح إإإإإإإإ ة لس

 ءلفمش ءلةر زأإإإإإ ءلة،لل ا

 طس ءل،ر إإإإإإإإإإإ ةرء ز

 ءلفيمتءت ءلةلاقل إإإإإإإإإإإإإإ

 _______________فخرأ

 )لذ رم

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 

  

 

 ءللاااااااااااااأةين -2
ءلصااااااااااااااااااااااااااحا 

  شةاءلح

 

1 

 

 

2 

 ء ،ش

 إإإإإإإإإإ

 ش ءل،طررق

 طل   إإإإإإإإإإإإإإإ ة،لل ا

 لمةين صحاإإإإإإإإ ة،لل ا

 _______________فخرأ

 )لذ رم
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2 

6 

 
  

 

     A 1خمص إإإإإإإإإإإإإإ  يمتءت ء ،ش  1 قطاااااااااااااااااامع -3
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 إإإإإإإإإإ 2 خم 

 رقش ءل،طر

 خمص إإإإإإإإإإإإ ة،لل يمت

 _______________فخرأ

 )لذ رم

 

2 

6 

  ةفياااااامت -4
   خيري  هلي ف

1 

 

 

2 

 ء ،ش

 إإإإإإإإإإ

 رقش ءل،طر

 لل شءة  فش ءل ام سإإإإإ لم ف 

 إإإإإإإلي لل ةفيمت ءله لم ف 

 _______________فخرأ

 )لذ رم

1 

2 

6 

 
  

 

         

 

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 أهلية / خيرية جمعيات خاص قطاع الصح  الحكومي الت مين الحكومة : 604 راج  ف610

 لا  حص 
 ختة 

يحص   لش
  لا ختة 

 

 التال  القطاع

 لا  حص 
 ختة 

يحص   لش
  لا ختة 

 

 التال  القطاع

 لا  حص 
 ختة 

يحص   لش
  لا ختة 

 

 التال  القطاع

 ا ل حص 
 ختة 

يحص   لش
  لا ختة 

 

651        

 مسلسل

 

 الحكومة السؤال

 رقم سطر 

 يالصح  الحكوم الت مين

 رقم سطر

 خاص قطاع

 رقم سطر

 أهلية / خيرية جمعيات

 رقم سطر

 وعايز أعرف رأيل ف  شوية حاجات: فاتت ل خالل الست شهور الزيارة  آخرحس لل شوية أسئلة عن  دلوقت  

يم لرأ  ا تا ءلةفمةل  رفيك 611
ءلةفمةل   شي،  تا   مات
 ؟)إإإإم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 ءلط ماما ا يم لرأ ءلط  لشء ت 612
  ماشء ةلشء تين تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 ف610
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 8 ء ر إإإإإإإإإإإإ   8 ء ر إإإإإإإإإإإإ   8 ء ر إإإإإإإإإإإإ   8 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 ءلةةرهيين–ءلط ما  منلرأ  يم 613
 ؟ شي،ين شلمطرين تا )إإإإم –

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإياط اإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإياط اإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإياط اإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإياط اإإ  

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

ءلتشءا تا ءلة من  شترشلكلرأ  يم 614
 ءللا ءختت ةاه ءلختة ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإافش

  إلا حت ةمإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 لش ءحلمج تشءاإإإإإإ

 إإإإإء ر إإإإإإ  

 616الي  انتقل

1 

2 

3 

5 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإافش

  إلا حت ةمإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 لش ءحلمج تشءاإإإإإإ

 إإإإإ إإإإإإء ر   

 616الي  انتقل

1 

2 

3 

5 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإافش 

  إلا حت ةمإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 لش ءحلمج تشءاإإإإإإ

 إإإإإء ر إإإإإإ  

 616الي  انتقل

1 

2 

3 

5 

8 

ءلتشءا  مات ة مام ا  ل ل  لرأ  يم 615
ش  ةام،   ش  ةرل ف  تا 

 )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإام،  ة

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام 

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

616 

 

 

حصش   لا ءل ل ل  لرأ  يم
 ل   ء ةملا  ءلصحي ءلختة  

 مات ة مام ا ش  ةام،   ش  
 ةرل ف  تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 إإإإإإإإإإر ء   

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإة مام

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإةرل ف 

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

ءلة من ءللا  اظمت لقييةك ل إيه 617
فختت تيه ءلختة   مات  يت ا 
 ةلش،ط  ش  ،ي   تا )إإإإم؟

 

 إإإإإإإإإإإإإإإيت  

 إإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإ،ي  

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإ يت 

 إإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإ،ي  

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإ يت 

 إإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإ،ي  

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإ يت 

 إإإإإإإإإإإإةلش،ط 

 إإإإإإإإإإإإإإ،ي  

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

لرأ ءلةفتءت شءلة،للزةمت  يم 618
 ءلط ي  ءلشلي  ةلشتر  تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإت ةمإلا ح

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإلا حت ةم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 
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 يريةأهلية / خ جمعيات خاص قطاع كوميالصح  الح الت مين لحكومةا السؤال مسلسل

 لا ءلختة   حصلتلرأ  يم 619
  ،هشل  تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

لقتيش ءلختة  قريس  ة منلرأ  يم 620
 ةن ةازلك؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

،يمر  ء ،فم   لشترت ألر  يم 621
  ات طل هم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 فطل همإإإإإإإإإإ لش

   يش تإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 فطل همإإإإإإإإإإ لش

   يش تإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 فطل همإإإإإإإإإإ لش

   يش تإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 فطل همإإإإإإإإإإ لش

   يش تإإإإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

7 

8 

ء الظمر  للمن  ةت لرأ  يم 622
لحص   لا ءلختة   مات 

 تاش  قصير  طشيل ا ةام،  ا 
 )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإطشيل 

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإإإقصير 

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإطشيل 

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإإإإقصير 

 إإإإإإإإإإإإء ر   

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإطشيل 

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإإإقصير 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإطشيل 

 إإإإإإإإإإإإةام،  

 إإإإإإإإإإإإإإقصير 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 )ءلة منم تل  ةشء يتلرأ  يم 623
   افش ةام،  ؟  ءلا)إإإإإإإم

  
   افش ف ر 

  
   افش ف ر 

  
   افش ف ر 

  
 ف ر 

 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 * ص محي  

 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 * ة،م ي  

ءلفة  تا )ءلة منم   تلر لرأ  يم 624
 ةام،  ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 
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إ رءةي ا  لتت  ءهطررتلرأ  يم 625
ا   ت شء،ط  فش  هتي  ت فش 
لتت  رلش   للمن لمخت  ءش

 تا )إإإإم؟  ءلختة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ة،دشل ؟ءل همت ءل  لغتلرأ  يم 626

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 629إل   انتقل

1 

2 

8 

627 

 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر  ها ءل ه ؟ ءيه

 إإإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ط إإإإإإإإإإإإإءللر 

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإم  ءلاق

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 

 يريةأهلية / خ جمعيات خاص قطاع كوميالصح  الح نالت مي الحكومة السؤال مسلسل

ءللحقيا تا  لش ها الي   ءل الغ؟ ءيه 628
 إإإإإ...إإإإإإءل الغ

يلش ءللحقيا تا  لش
 إإإإإإإإإإإإإإءل الغ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

 

1 

 

2 

6 

 

8 

ءللحقيا تا  لش
 إإ...إإإإإإإإإءل الغ

يلش ءللحقيا تا  لش
 إإإإإإإإإإإإإإءل الغ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

 

1 

 

2 

6 

 

8 

ءللحقيا تا  لش
 إإ....إإإإإإإإإءل الغ

يلش ءللحقيا تا  لش
 إإإإإإإإإإإإإإءل الغ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

 

1 

 

2 

6 

 

8 

ءللحقيا تا  لش
 إإإإإ..إإإإإإءل الغ

يلش ءللحقيا تا  لش
 إإإإإإإإإإإإإإءل الغ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

 

1 

 

2 

6 

 

8 
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ءحل ت فأ ختة  ةن ختةمت  لش 629
لرأ  يمءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا 

ءلزيمر  لا س ءلة من ءللا  هل رر
 فختت ةاه ءلختة ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  هم ةفمرتك؟ لاص لرأ  يم 630

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

رءها  فاتلرأ   مشا يم  ل   631
ءللا حصلت  ليهم  لختة  ن ء

 تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإرءها

 رءها إلا حت ةمإإ 

 633إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإرءهاغير 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 633إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإرءها

 رءها إلا حت ةمإإ 

 633إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإرءهاغير 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 633إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإرءها

 رءها إلا حت ةمإإ 

 633إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإرءهاغير 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 633إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإرءها

 رءها إلا حت ةمإإ 

 633إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإرءهاغير 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

 633إل   انتقل

1 

2 

 

3 

8 

 إإإإإإإإ تش ءلاظمت  ؟إيه ف، مس  تش ءلرهم 632

 تش ء هلةمش  ،شا 
 ةفمةل  ءلةرهاإإإإ

ء،لختءش ء هز  قتية   
 قل  ء ة مايمتإإإإإإ

طش  تلر  ءالظمر 
 ءل ل إإإإإإإإإإإإإ

 قل     تش لشء ت 

 ءط ما ف  ماإإإإإإإإ

 إإإ تش لشءتر ء تشي 

  تش ش شت اظمشإإإإإ

  فت ءلة منإإإإإإإإإ

 ءرل مع قية  ءل ل  

 ءلتشءاإإإإإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

F 

G 

H 

 

I 

 إإإإإإإإ تش ءلاظمت 

 تش ء هلةمش  ،شا 
 ةفمةل  ءلةرهاإإإإ

ء،لختءش ء هز  قتية   
 قل  ء ة مايمتإإإإإإ

طش  تلر  ءالظمر 
 إإإإإإءل ل إإإإإإإ

 قل     تش لشء ت 

 ءط ما ف  ماإإإإإإإإ

  تش لشءتر ء تشي إإإ

  تش ش شت اظمشإإإإإ

  فت ءلة منإإإإإإإإإ

 ءرل مع قية  ءل ل  

 ءلتشءاإإإإإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

F 

G 

H 

 

I 

 إإإإإإإإ تش ءلاظمت 

 تش ء هلةمش  ،شا 
 ةفمةل  ءلةرهاإإإإ

 هز  قتية   ء،لختءش ء
 قل  ء ة مايمتإإإإإإ

طش  تلر  ءالظمر 
 ءل ل إإإإإإإإإإإإإ

 قل     تش لشء ت 

 ءط ما ف  ماإإإإإإإإ

  تش لشءتر ء تشي إإإ

  تش ش شت اظمشإإإإإ

  فت ءلة منإإإإإإإإإ

 ءرل مع قية  ءل ل  

 ءلتشءاإإإإإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

F 

G 

H 

 

I 

 إإإإإإإإءلاظمت  تش 

 تش ء هلةمش  ،شا 
 ةفمةل  ءلةرهاإإإإ

ء،لختءش ء هز  قتية   
 قل  ء ة مايمتإإإإإإ

طش  تلر  ءالظمر 
 ءل ل إإإإإإإإإإإإإ

 قل     تش لشء ت 

 ءط ما ف  ماإإإإإإإإ

  تش لشءتر ء تشي إإإ

  تش ش شت اظمشإإإإإ

  فت ءلة منإإإإإإإإإ

 ءرل مع قية  ءل ل  

 إإإإإإإإإءلتشءاإإإإإ

 _________فخرأ

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

F 

G 

H 

 

I 
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 X )لذ رم

 

 X )لذ رم

 

 X )لذ رم

 

 X )لذ رم

 

 لمي لرأ فات  م مشا ي  ل   633
إن تا طرا لقتر لحم،س  يهم 

لش ةقتةلل   ءلختة   )إإإإإإإإم
  ءلةام،  ؟ ءلةطلش  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 635إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 635إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 635إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 635إل   انتقل

1 

2 

8 

 

 يريةأهلية / خ جمعيات خاص قطاع كوميالصح  الح الت مين الحكومة السؤال مسلسل

 ءيه؟ زأ 634

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 

 إ إإل شأ للةتيرإ رت 

 إإإللايم  إإإإ  الغمت

 رت  ل ش  للشزءر إإإإإ

رت  ل ش  لاقم   
 ............. ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

 

D 

X 

 إ إإإل شأ للةتير رت 

 إإإللايم  إإإإ  الغمت

 رت  ل ش  للشزءر إإإإإ

رت  ل ش  لاقم   
 ............. ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

 

D 

X 

 إ إإل شأ للةتيرإ رت 

 إإإللايم  إإإإ  الغمت

 رت  ل ش  للشزءر إإإإإ

رت  ل ش  لاقم   
 ............. ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

 

D 

X 

 إ إإل شأ للةتيرإ رت 

 إإإللايم  إإإإ  الغمت

 رت  ل ش  للشزءر إإإإإ

رت  ل ش  لاقم   
 ............. ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

 

D 

X 

 يحم،س لمي  ةين ةن حقه ءات 635
لش ةقتةلل   ءلختة   )إإإإإإم
 ءلةام،  ؟

 

 تقص :

  شةين  ةمن؟    

 إ..… ءلشزءر ءلح شة 

 ءلصح    ةتيري 

 إ..ءإلتءر  ءلصحي إإإإ

 إإإءلهلي إ ءل ةفيمت

 إإإإإإإإإإإإإإءإل الش

 إإإإإإإإإإإإءلةشءطاين

ءلةحلي   ءإلتءر 
 .…)ءللا يذي  ءللف ي م

 إإإإ..…اقم   ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

X 

 إ..… ءلشزءر ءلح شة 

 ءلصح    ةتيري 

 إ..ءر  ءلصحي إإإإءإلت

 إإإءلهلي إ ءل ةفيمت

 إإإإإإإإإإإإإإءإل الش

 إإإإإإإإإإإإءلةشءطاين

ءلةحلي   ءإلتءر 
 .…)ءللا يذي  ءللف ي م

 إإإإ..…اقم   ء ط ما

 __________فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

X 

 إ..… ءلشزءر ءلح شة 

 ءلصح    ةتيري 

 إ..إإءإلتءر  ءلصحي إإ

 إإإءلهلي إ ءل ةفيمت

 إإإإإإإإإإإإإإءإل الش

 إإإإإإإإإإإإءلةشءطاين

ءلةحلي   ءإلتءر 
 .…)ءللا يذي  ءللف ي م

 إإإإ..…اقم   ء ط ما

 _________فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

X 

 إ..… ءلشزءر ءلح شة 

 ءلصح    ةتيري 

 إ..ءإلتءر  ءلصحي إإإإ

 إإإءلهلي إ تءل ةفيم

 إإإإإإإإإإإإإإءإل الش

 إإإإإإإإإإإإءلةشءطاين

ءلةحلي   ءإلتءر 
 .…)ءللا يذي  ءللف ي م

 إإإإ..…اقم   ء ط ما

 _________فخرأ

 )لذ رم

A 

 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

X 
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  إإإ..ء ر إإإإإإإ  

Z 

  إإإ..ء ر إإإإإإإ  

Z 

  إإإ..ء ر إإإإإإإ  

Z 

  إإإ..ء ر إإإإإإإ  

Z 

شقتةت ل ش    الرأ ، يم 636
 خصش  ختةمت ءلر مي  
 ءلصحي  ء شلي  تا )إإإإم؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 640 إل  انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 640إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 640إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 640إل   انتقل

1 

2 

8 

 ؟طريا إيه  نءلل ش   قتةت 637

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإءل،مخنإإإإإ ءلرقش

 ءلل مشأإإإإ صاتشا

 إإإءإلل لرشااإإإ  ريت

 ةقم ل  ة، ش إإإإإإإإ

 ل شأ شرقي إإإإإإإإإ

 __________فخرأ

 رم)لذ 

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 إإإءل،مخنإإإإإ ءلرقش

 ءلل مشأإإإإ صاتشا

 إإإءإلل لرشااإإإ  ريت

 ةقم ل  ة، ش إإإإإإإإ

 ل شأ شرقي إإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 إإإءل،مخنإإإإإ ءلرقش

 ءلل مشأإإإإ صاتشا

 إإإءإلل لرشااإإإ  ريت

 ةقم ل  ة، ش إإإإإإإإ

 ل شأ شرقي إإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 إإإءل،مخنإإإإإ ءلرقش

 ءلل مشأإإإإ صاتشا

 إإإءإلل لرشااإإإ  ريت

 ةقم ل  ة، ش إإإإإإإإ

 ل شأ شرقي إإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر  ءلل ش  لةين؟  قتةت 638

 إإإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإءلشزءر 

 إإإإإإإءلةتيري  ءإلتءر 

 إإإإإإإإإإإإإإءلاقم  

 ءللرط إإإإإإإإإإإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإ  

1 

2 

3
4 

6 

 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ل م  ؟لرأ  من هامك ء، يم 639

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

يم لرأ حت ،ألك  ن  شت  ءلختة   640
ءلصحي  ءللا حصلت  ليهم ق   

 ؟ةن )إإإإإإإإإم  ته

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 642إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإء ر إإإإإإإ  

 642إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 642إل   انتقل

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

 642إل   انتقل

1 

2 

8 
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ةين ءللا ،ألك؟ )ءل ه م )شزءر   641
ءلصح    ةفيمت فهلي   ةرء ز 

 ء حمثإإإإم 

 ةر ز ء حمثإإإإإإإإإ

 فط ما    مر ء ط ماإ

ءلفمةلين  ملشحت   
 ءلةةرهمتإإإإإإإإإإ

 __________فخرأ

 )لذ رم

 إإإء ر إإإإإإإإإ  

A 

B 

 

C 

X 

 

Z 

 ةر ز ء حمثإإإإإإإإإ

 ط ماإفط ما    مر ء 

ءلفمةلين  ملشحت   
 ءلةةرهمتإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

 إإإء ر إإإإإإإإإ  

A 

B 

 

C 

X 

 

Z 

 ةر ز ء حمثإإإإإإإإإ

 فط ما    مر ء ط ماإ

ءلفمةلين  ملشحت   
 ءلةةرهمتإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

 إإإء ر إإإإإإإإإ  

A 

B 

 

C 

X 

 

Z 

 ةر ز ء حمثإإإإإإإإإ

 مر ء ط ماإفط ما    

ءلفمةلين  ملشحت   
 ءلةةرهمتإإإإإإإإإإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

 إإإء ر إإإإإإإإإ  

A 

B 

 

C 

X 

 

Z 

642 

 

 

فن ختةمت  حم،سيم لرأ فات 
تا )إإإإإإم ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  

زأ  فؤ  لقتش للامس  لهم 
 ؟) ملة،مشء م

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 644إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإء ر إإإإ  

 644إل   انتقل

1 

 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 644إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإء ر إإإإإ  

 644إل   انتقل

1 

 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 644إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإ ء ر   

 644إل   انتقل

1 

 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 644إل   انتقل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإء ر إإإإ  

 644إل   انتقل

1 

 

2 

8 

 

 ء  ء،مس؟  لالرأ  ي رقشء  يم 643

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإشء،ط   ةح،ش ي  

 إإإإإإ  إامثإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 لا تت          ءلقتره
 إإإإإإإءلرلشهإإإإإإإإإإ

 إإإ)قري  ةتيا م غرءتا

 ءل ل  ءلة،لف  إإإ

 __________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

X 

 

Z 

 إإإشء،ط   ةح،ش ي  

 إإإإإإ  إامثإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 لا تت          ءلقتره
 إإإإإءلرلشهإإإإإإإإإإإ

 إإإ)قري  ةتيا م غرءتا

 ءل ل  ءلة،لف  إإإ

 _________خرأف

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

X 

 

Z 

 إإإشء،ط   ةح،ش ي  

 إإإإإإ  إامثإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 لا تت          ءلقتره
 إإإإإءلرلشهإإإإإإإإإإ

 إإ)قري  ةتيا م غرءتا

 ءل ل  ءلة،لف  إإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

X 

 

Z 

 إإإشء،ط   ةح،ش ي  

 إإإإإإ  إامثإإإذ شر

 إإإإإإإإإإإإإإإءلتيماه

 لا تت          ءلقتره
 إإإإإءلرلشهإإإإإإإإإإ

 إإ)قري  ةتيا م غرءتا

 ءل ل  ءلة،لف  إإ

 _________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

 

D 

E 

F 

X 

 

Z 

 فلن  ن:           ي  )إإإإإإإملرأ  يم 644
   افش

  
   افش ف ر 

  
   افش ف ر 

  
   افش ف ر 

  
 ف ر 

  ءلختةمت ءلختةمت .1 
 ءل تيت   ءللا  لقتةهم لل ةهشر 

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

ءلحصش   لا  إ رءاءت .2 
 ءلختةمت ءلةخلل  

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 
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 ءلصحي  ءلاصم   .3 
 شءلةلشر 

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

ءلطمر    ء ةرءؤ .4 
 شءلةفتي 

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 ءلل مشأ طرا .5 

)ءإلا ما   ءلةيزءاي  .6 
 ءإليرءتءتم

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

ءلصحي     ءلةدلرءت .7 
 ةدلرءت ءلتءا

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

  ءلةلرش مت  ءلخطط .8 
 ءلصحي 

1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 

 :644 راج  ف644

 

شءحت    ر تء
 لا ءلق  

 م1حش  )

 

 

ءلتشء ر    
 م8ش 2حش )

 

 

646 

شءحت   تء ر 
 لا ءلق  

 م1حش  )

 

 

ءلتشء ر    
 م8ش 2حش )

 

 

646 

شءحت   تء ر 
 لا ءلق  

 م1حش  )

 

 

ءلتشء ر    
 م8ش 2حش )

 

 

646 

شءحت   تء ر 
 لا ءلق  

 م1حش  )

 

 

ءلتشء ر    
 م8ش 2حش )

 

 

646 
 

 أهلية / خيرية جمعيات خاص قطاع الصح  الحكومي الت مين الحكومة السؤال مسلسل

  ن إ الةكش،يل  ش،م    ها إيه 645
 ؟ءلحم مت تأ

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإ ءلرءتيشإإءلللي زيشن

  إإ  ةلصقمتةالشرءت

 إ إإإإإإإإإإإإءإلالرات

 إإإإ ءل رء تإإءلصح 

 إإإإإ  لسإإإإإلقمرير

 إإإإ مة إإ  ل،مت

 زيمرءت ةازلي إإإإإإ

اصم   ل هي  ةن 
 ءلط يس إإإإإإإإإإإإ

 ء قمرس  ء صتقماإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

H 

I 

X 

 

Z 

 إإإ ءلرءتيشإإءلللي زيشن

  إإ  ةلصقمتةالشرءت

 إ إإإإإإإإإإإإءإلالرات

 إإإإ ءل رء تإإءلصح 

 إإإإإ  لسإإإإإلقمرير

 إإإإإإ مة   ل،مت

 زيمرءت ةازلي إإإإإإ

اصم   ل هي  ةن 
 ءلط يس إإإإإإإإإإإإ

 ء قمرس  ء صتقماإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

H 

I 

X 

 

Z 

 إإإ ءلرءتيشإإءلللي زيشن

  إإ  ةلصقمتةالشرءت

 إ إإإإإإإإإإإإءإلالرات

 إإإإ ءل رء تإإءلصح 

 إإإإإ  لسإإإإإلقمرير

 إإإإ مة إإ مت ل،

 زيمرءت ةازلي إإإإإإ

اصم   ل هي  ةن 
 ءلط يس إإإإإإإإإإإإ

 ء قمرس  ء صتقماإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

H 

I 

X 

 

Z 

 إإإ ءلرءتيشإإءلللي زيشن

  إإ  ةلصقمتةالشرءت

 إ إإإإإإإإإإإإءإلالرات

 إإإإ ءل رء تإإءلصح 

 إإإإإ  لسإإإإإلقمرير

 إإإإ مة إإ  ل،مت

 زيمرءت ةازلي إإإإإإ

اصم   ل هي  ةن 
 ءلط يس إإإإإإإإإإإإ

 ء قمرس  ء صتقماإإإ

 ________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإ  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

H 

I 

X 

 

Z 
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)إإإإإم ءللا فن  لمي لرأ  يم 646
مت ءلر مي  ءلصحي   لقتش ختة
 ءاآر   ل،ل يس لطل مت فشءلشلي  
 طاين شءحليم ملهشءلةشء

 ؟شةل اللهش ءلصحي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إلا حت ةمإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إلا حت ةمإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإلا حت ةمإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إلا حت ةمإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

لرأ )إإإإإم  ل،ة  للةشءطاين  يم 647
افش :تا ملةلمر   

 
ءلا حت ةم

 
    

يش ت
 

  
يفر 

 
افش

 
ءلا حت ةم

 
    

يش ت
 

  
يف

ر 
 

افش
 

ءلا حت ةم
 

    
يش ت

 
  

يفر 
 

افش
 

ءلا حت ةم
 

    
يش ت

 
  

يفر 
 

ء حليم مت   لحتيت .1 
 ءللخطيط للختةمت

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 8 7 3 2 1 ةامقل  ء يرءتءت شءلا قمت .2 

لا يذ ءلةلرش مت  ةلم ف  .3 
 شءل رءةج

1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 

 :647 راج  648

 

  شءحت   تء ر 
    لا ءلق 

 م2فش  1حش  )

 

 فخرأ

 

 

650 

  شءحت   تء ر 
     لا ءلق 

 م2فش  1حش  )

 

 فخرأ

 

 

650 

  شءحت   تء ر 
     لا ءلق 

 م2فش  1حش  )

 

 فخرأ

 

 

650 

   شءحت   تء ر 
     لا ءلق 

 م2فش  1حش  )

 

 فخرأ

 

 

650 

ءش  ءاتلرأ ، ا شلمر ت  يم 649
ء  ةاهش  تاحت ةن ءترءت ء،رلك 

 )إإإإإإم؟تا 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

)إإإإإإإإم  فنرفيك لمي   تا 650
 )ءلة منم؟ةاللر تا 

 افش

إلا  
حت   

   ةم
  
 افش ف ر 

إلا  
حت   

   ةم
   
 افش ف ر 

إلا  
حت   

   ةم
   
 افش ف ر 

إلا  
حت   

   ةم
  
 ف ر 

ش تش فتءا ءلفة   تقه  ء هةم  
 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشفةماه

 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1   شءل رءةي إإإإإإإإإإإءلرلش  طلس 

     ءلةر ز شءل،لط  ء،لغال  
 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 2 1 إإإإإمةحم   ءلقمرس)ةث  شءلشء،ط  
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 أهلية / خيرية جمعيات خاص قطاع الصح  الحكومي الت مين الحكومة السؤال مسلسل

أ    610انتقلل إل    ف650
 بالقطاع التال 

أ    610انتقلل إل  
  بالقطاع التال

أ    610انتقلل إل  
 651انتقلل إل   بالقطاع التال 

 

  الي انتقل  اججابة السؤال سلسل

ش ه  اظرك إيه هش ف ثر قطمع ةن ءللا  يقتةشء  ةن 651
 ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  ياللر تيه ءل ،مت ف ثر

 اءلقطمع ءلخم ءللأةين ءلصحاا  ءلح شةاا ءلقطمع
 ي ؟ءلهلي  شءلخير  ءل ةفيمت

ءلصحي   ءلشحتءت  ءإلتءر   ءلشزءر ) ءلح شة 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإمءلصحي   ةتيري  ءلصح 

 ءللأةين ءلصحاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلخم إإإ ءلقطمع

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلهلي ءل ةفيمت

 إإإإإإإإ لهش زأ  فؤإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 فخرأ__________________________

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف ر   

 

1 

2
3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

 

 

 

 

653 

 

 

653 

 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةرل مت هفي   طيس ليه؟ 652

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإهف  ءلرقم  إإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءل رءاءت ةفقت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلر،شش قليل 

ء هةم    تش ش شت ءهلةمش  ،شا ةفمةل  
 ءلةرهاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 فخرأ__________________________

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف ر   

A
B
C
D 

 

E 

X 

 

Z 

  

 ه   لقتش ختةمت ءلر مي   ن  إيه فح،يرفيكا لم تا 653
ءللأةين ءلصحاا  ءلح شةاا ءلقطمع :ي ءلصحي  ءلشل
 ؟ءلهلي  شءلخيري  ءل ةفيمت اءلقطمع ءلخم 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلح شةا ءلقطمع

 إءللأةين ءلصحاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلخم إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلقطمع

1 

2 

3 
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 ءلهلي  شءلخيري إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءل ةفيمت

 زأ  فؤإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  لهش

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

4 

5 

8 

 
  

701 

 ءته   ه ؟   فن )إإإإإإإم مي ل ليه 654

 

 تقص :

يه  ةمن؟ش          ء 

 

 ء هلةمش ء  ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إة مايمت ء لر شءته إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلةقم   ءلةمت  ءلةرل   يقم له ختة  ءته إإإإ

 ،فره ةام،س  ة مااإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءل ريا ءلط ا ف ثر   ما إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ______فخرأ____________________

 )لذ رم

   ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 

B 

C 

D 

E 

X 

 

Z 
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 : الوض  اجقتصادي لألسرةالساب  القسم

 . رقم سطر المستجيب 700

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلق  لرأ إيه اشع ءل، ن ءللا ف،رلك  ميله تيه ؟ يم 701

 ةا ص إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةاز 

 ري اإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةاز 

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتيال
  

 شءحت  تا شحت  ، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  غرت 

 إإةن غرت  تا شحت  ، اي إإإإإإإإإإإإإإإإ ف ثر

ة،لقل    غرتلينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  غرت 
 ___________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 

 ش  ةلك ؟ ي مرلرأ ة، ا ش ته إ يم 702

 لش إي مر : يم لرأ إي مر قتيش ش   تيت ؟ -

لماا  ش   تلش ةلك : يم لرأ ةلك لأل،ر  ش  ةللرك ة  ح -
 لماا؟ ةلك لحت

 قتيشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إي مر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ تيتإإإإإإإإإإإإإإإإ إي مر

 لأل،ر  تقطإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 ةللركإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 لأله    ه  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 ءر    ل   ءلفة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إت ، ن

 ___________________________فخرأ

  ملذ ر) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

704 

 

    مل ايه                  ءلة لغ                               إي مر فت إيه تا ءللهر ؟   لتتفشء 703

 تا ءل، ن مش فشهه ف،رلك  ل،لختةهم  تيه 704

 ءلحةمةمت شءلةط   شطرق  ءل،لش شءلةخمزنم  م،ل فمت)

   غرت                       
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ  ات ش ةط   فش ة من ةخص  للط    س؟ يم 705

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

 ل،لختةه ف،رلك تا  ااشع ءلشقشت ءل،م،ا ءلللرأ إيه  يم 706
 ءلط  ؟

  هار ما إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 غمز ط يفا    شلم مز إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  يارش،ين إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإتحاش ح رأ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 تحاش ا ملا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 حطاس   قا  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 رشث ءلةمليا  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 فخارأ __________________________

 )لذ رم

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 

707 

 

 

ةن ل    ءلح شة  فش ةن  لل يتا ةشصل  لرأ تيه  هر م يم
 ةشلت ) ايريلشرم ؟

 ةن ل    ح شة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ   افش

 ةن ةشلت ) ايريلشرمإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  افش

 ___________________________فخرأ

  ملذ ر) 

 لش ت  هر ماإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

6 

 

7 

 

   ترت                       فترءت ف،رلك ءللا  يحصلشء  لا ف  تخ ؟  تتهش  إيه 708

 

 

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 لا تخ  ةن ةصتر   يحصلشءتا ء ،ر   ءترءتلرأ تيه  يم 709
 غير ءلفة ؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 
 

 711 
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 لرأ إيه ها ةصمتر ءلتخ  ةن غير ءلفة ؟ يم 710

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءرث

 ءرؤ زرء ي   آ ت زرء ي إإإإإإإإإإإإ  ري إي مر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إإإإةفم 

 ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ة،م تءت

 غير ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ة،م تءت

  قمرءتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  إي مر

 ةن ءله إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ة،م تءت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ل ايتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ رءلس
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 سجل رقم سطر المستجيبة
  

 يوجد أناث باألسرة/ ج 
 سنة 18ف  العمر 

  

 

 

801 

يم لرأ ،ةفلا  ن فأ ةن  720
ءلختةمت ءللملي  ءللا  للقتش للةرف  
ءللم ف  للشحت  ءلةحلي  تا 

 ةاطقلك؟

إ يملرأ ، ا فن 722 إ  ةين ءللا  رتلا ةاه؟721
فالا فش فأ شءحته ةن 
فترءت ء،رلك حصلت 
 لا فأ ةن هذه 
تةهم ءلختةمت شءللا  لق
 ءلشحت  ءلةحلي ؟

إ إلا فأ ةتأ فات رءهي   ن ختة  723
 )إإإم؟

  

   افش
ةفمر  
  فقمرس

فحت 
ش،م   
 ءإل الش

ءلشحت  
ءلةحلي   
 ءلصحي 

ءلخ ر  
 ءللخصي 

ءخرأ 
 )لذ رم

     افش
 ف ر 

 رءهي 
رءهي  ءلا 
 حت ةم

غير 
 رءهي 

  
 ء ر 

ةا   .1 
 A B C D X 1 2 8 1 2 3 8 2 1 قرشؤ

ءء،لخر  .2 
 A B C D X 1 2 8 1 2 3 8 2 1 ج رقش قشةا

شحتءت  .3 
صحي  لصح  

  ءلةرف
1 2 A B C D X 1 2 8 1 2 3 8 

تشرءت  .4 
  لتري ي  للةرف
ءلةفيل   لا 

ءلحر  
 ء الم ي 

1 2 A B C D X 1 2 
 

8 1 2 3 8 

تشرءت  .5 
لتري ي  للةرء  

ءلةفيل   لا إتءر  
ءلةلرش مت 

 ءلصغير 

1 2 A B C D X 1 2 
 

8 1 2 3 8 

ةلغ   .6 
 A B C D X 1 2 8 1 2 3 8 2 1 لل ليمت

 

 

حةالت  .7
لش ي  شلثقي ي  

 A B C D X 1 2 2 1 للةرفه
8 

1 2 3 8 
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 القسم الثامن: مالحظات

 وجه  الشكر للمستجيب لتعاون  ف  البحث وت كد من مراجعة اجستمارة جستكمالها قبل مغادرة المكان.   

801 
                                                                                    :                                                           رجة التعاوند 

 1إ ............................................................ضعيف
                                                                                                                   2 ..............................................................مقبول

  3 جيد .............................................................. 

                                                                                  4 ................................جيد جدا.......................... 

 الباحث: مالحظات 802

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

803 

 

 :المشرف مالحظات

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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804 

 

 :المكتبية راجعةالم مالحظات

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ☺ابلةالمبحوث وانهي المق اشكر☺
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 (9الملحق )

 استبيان تقييم الحوكة في ستة قطاعات خدمية أساسية – استمارة المجتم  
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وزارة الدولة 

 للتنمية المحلية

Ministry of                                            

Local Development 

 وحدة دعم الالمركزية

 Decentralization Support Unit 

 

 

                                   
                

      
       

      

 

 

 لةمر  ءلة لة م)ء،

 

 استبيان 

 وكمةتقييم الح

 في ستة قطاعات خدمية اساسية 

 في محافظة الفيوم
 

 

 
 

 البيانات تستخدم ألغراا البحث العلمي فقط

 البيانات الشخصية سرية بحكم القانون
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 بيانات تعريفية

 ...................................قسم/ مركز:    ............................محافظة: 

 2........................................ريف    1...................................حضر

   .....................................................................:......الوحدة المحلية

 ................................................................................شياخة/القرية: 

 .................................................................:......رقم القطعة المساحية

 .........................................................................:...............المشرف

 .........................................................................:...............التاريخ

 مركز                   محافظة     

 حضر/ريف

     رقم الوحدة المحلية   

     /القريةرقم الشياخة

 القطعة المساحية   رقم 

 

  المشرف

 التاريخ

 اإلدخال التكويد المراجعة المكتبية المراجعة الميدانية 

 اجسم:

 التاريخ:

 اإلمضاء:

 األكواد :

........................... 

      /       /    
........................... 

 

........................... 

        /      /    
........................... 

 

........................... 

          /      /    
........................... 

 

........................... 

         /      /    
........................... 

 

 

  

 2 ص ر 1
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 ث حول المنطقة السكنيةمالحظات الباح

 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

 غاي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة،لشأ ء قلصمت  شء  لةم ا للةاطق  ءل، اي ؟ 01

 ةلش،ط إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتقير إإإإإإإإإإإإ

1 

2 

3 

 

 ةاز  ري ا  ملطشس ءلل نإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ اشع غمل ي  ءلة ماا تا ءلةاطق   ءلحا؟ 02

 ةاز   ملخر،ما  ءلة،لح إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ة، ن  شءز  ) ل    يت ص ي م إإإإإإإإإإإإإ

 ___________________________فخرأ

 م رلذ)  

1 

2 

3 

6 

 

 شقت إالما ءلةاطق  ءل، اي ؟ 03

 

 ،ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 15فق  ةن 

 ،ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 50لا  15ةن 

 ،ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 50ف ثر ةن 

1 

2 

3 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإزرء اإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلالمط ء قلصمتأ ءلغملس  لا ءلةاطق ؟ 04

 صام اإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ل مرأإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 حرتاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 لر ي  طيشر شتشء نإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإلر ي  ةشءلا شفغامشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ___________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 

حمل  ءلطرا شءللشءرع ءلر ي،ي  ةن حيث ءلهيا  05
 شء ل،مع؟

 هيقه ش  لل،  ل،يمرءت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 هيقه شلل،  ل،يمرءت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 

2 
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإشء،ف  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

   يش تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

3 

5 

 

07 

حمل  ءلطرا شءللشءرع ءلر ي،ي  ةن حيث لةهيتهم  06
  مل، لت ةن  تةه؟

 ف، للي   يت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ف، للي  رتي   )ة ،ره ش هم ح رمإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلرء ي  ةةهت إإإإإإإ

 غير ةةهت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 

2 
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حمل  ءلطرا شءللشءرع ءلتءخليه ةن حيث ءلهيا  07
 شء ل،مع؟

 هيقه ش  لل،  ل،يمرءت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 هيقه شلل،  ل،يمرءت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشء،ف  إإإإإإإإإإإإإإ

   يش تإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 
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09 

حمل  ءلطرا شءللشءرع ءلتءخلي  ةن حيث لةهيتهم  08
  مل، لت ةن  تةه؟

 ف، للي   يت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ف، للي  رتي   )ة ،ره ش هم ح رمإإإإإإإإإإإإإإإ

 لرء ي  ةةهت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 غير ةةهت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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2 

3 

4 

 

  لهم ةغطم  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ حمل  ءلةصمر  ءلزرء ي  ةن حيث ءللغطي ؟ 09

  زا ةغطا ش زا غير ةغطاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لهم غير ةغطم 

   لش ت ةصمر  زرء ي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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2 
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12 
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10 

 

حمل  ءلةصمر  ءلزرء ي  ةن حيث ءةلتءتهم تءخ  
 ءل لل  ءل، اي ؟

 لةر تءخ  ءل لل  ءل، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإلةر  لا فطرء  ءل لل  ءل، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 

2 

 

    افش ءلةصمر  ءلزرء ي : 11
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 انتقل الي  اججابة السؤال مسلسل

  2 1 يلش ءلقما ةخل مت ءلصر  ءلصحا  همإإإإإإإإإإ -1 

  2 1 ل،لختش تا ءلزرء  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ -2 

  2 1 ءلهملا للقا  هم ءلقةمة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ -3 

    افش ه  ءلةاطق : 12

  2 1 لة،م ن  مللشءرعإإإإإإإإإإإإ هم ةيمه رء ت  حش  ء -1 

  2 1 لفماا ةن ط   تا ل    ة مر إإإإإإإإإإإإإإإإ -2 

 ------------------------- ةظمهر  ةرءاي  ةةيز  للةاطق  شل،لحا ءلذ ر 13

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
-------------------------------- 

 

    افش ه  ش تت  ملةالحظ  ءلة ملر  ةميلا: 14

  2 1 شحته صحي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ -1 

  2 1 ةتر، إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ -2 

  2 1  ال مت صر  صحا تا ءللشءرعإإإإإإإإإإإإإإإ -3 
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 حليم مت ءلةشءطاين ةن ءلة مهيش ءللا ية ن إترء هم لحت  م   متح  ءل ،مت شء ،ل  ملقماشن شة ءششء للز   فملي ءلل متي  شءل  ما  شءل فتلن 
ةام،ا   تشن  ش أ،افمر  مليا  شت ن ل اشن ذءت  افة،ةا ءلح ش ءلرليت ش ءللا لهةن حقشا ءلةشءطن خمص   حقاه تاا لاشتر ءلخاتةمت ش 

صرا فصتر  ةر ز ءلفقت ء  لةم ا ءلفتيت ةن ءلترء،مت تا ءلرليت تا ة ح شلل في  ة مت  ءل اإهتءر للشقت فش ءلةشءرتإ ش خطش  فشل
ة م  ءلح ش ءلرليت شة متح  ءل ،مت ةن  ياهم  إصاله حش ة  ءللاةي  تا ةصار  ش  اين ءل ،امت شءلح اش ءلرلايت  ش لقريار ءلة،ا  ءلقاشةا 

مت تاا ةصار  ش ة متحا  ءل ،امت: قارءا  تاا ءلقاماشاا شءلةد،،اا لة متحا  ءل ،ا طامرءلقهام ا  ش ءإل اظامشلرءا ءلةشءطاين حش  ءل ،امت شءل
ءلةر ز  مللفمشن ة  ةرصت ءللاةي  ءلةحلي   لصةيش ةدلرءت لقيمس تر   لط يا ة مت  ءلح ش ءلرليت  قمشءلقهما إ  ةم    فح مش فؤ 

تياتء م شءلةيامه شءلصار  تا ،ل  قطم مت ختةي  لةس حيم  ءلةشءطن ها ءلصح  )ءلر مي  ءلشليا  لحتياتء م شءللفلايش )ءللفلايش ءل،م،اا لح
تءر  ءلةخل متا شذلك  خطش  فشلي  ل هش ف ةا للةل الت شءلثغرءت ءللا لشء ه هذه ءلقطم مت شةن ثش ةفرت   ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شء 

 ةفهم  ل    لةا ش ةلا يختش ءلةشءطن شيحقا رتمهيله  م ل مره ءلةال   ءل،م،ا ةن لقتيش ءلختةمتإ فمة ،ن   ءلل

دلرءت  مت  ءلةفايين  لقتيش ءلختة ا حياث لقاشش  لغطيا  ءلح شةا   هي ملهام ءلةخلل ا  شءلةاتيريمت شءإلتءرءت ءلختةيا   مإلهامت  ءلة شللة 
ءلةتاا  م ل مرهش ةن ءلةلامر ين تاا لقاتيش هاذه ءلخاتةمت شصاا  ءل،يم،امت ءلخمصا   هامإ  ةام لنر از تاا  ة ءلقطمع ءلخم  شءلة ل إلا

ةخلل اا  للح ااش ءلرلاايت شهااا: ءل  ااما  شءل م لياا  شء ،اال م   شءلفتءلاا  شءلة،اامال  شءلةلاامر   شءللاا متي  شح ااش ءلشقاات ا ،ااه  لااا ءل فاامت ءل
 ءلقماشن شة متح  ءل ،متا شتيةم يلا ءللفري مت ءلخمص   هم:

  هم قيمس تر   لقتيش ءلختةمت  أق  ل ل   شتا فق  شقت ةة نإ ينقصت: الكفاءة .1

 ءلختة  ءلاهم ي  ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لين شتر   رهما ءلةشءطاين  اهمإ هم قيمس  شت   ينقصت: الفعالية .2

 هم قيمس تر   ء،ل م   ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم ا إإإ إل  لرغ مت  ينقصت: اجستجابة .3
 شءحليم مت شةل الت ءلةشءطاينإ

ءلخم اإإإ إل  لختةملهش  لا قتش   هم قيمس تر   لقتيش ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ينقصت: العدالة .4
 ءلة،مشء  شط قم  لالحليم مت شة تف ءلة،مشء  تا ءل ر إ

 لقتيش ءلختة   فايين هم قيمس ءلةةمر،مت شءلخطشءت ءللا يلش ءلخمذهم لة،مال  ف  ةن ءلة ينقصت: المساءلة .5
تءريم  شتايم إ ةمليم  شةحم، له   شقماشايم  شء 

يمس ةتأ ءاخرءط شءللرءك ءلةشءطاين تا  ةليمت لحتيت ء حليم متا إ تءت  هم ق ينقصتالمجتمعية:  المشاركة .6
ا  ءلةشءزامتا ءلخمذ قرءرءت ءلللغي   ءل رءةجاءلخطط ش   إشءللقييشءللا يذا  ءلةملي اءلاشءحا  ءليشةي اصن

 هم قيمس ةتأ ،هشل  ءلحصش   لا ةفلشةمت شتر   ءلش ا  ملةفلشةمت شءلحقشا شتر    ينقصت: الشفافية .7
 ء ا لمه تا ءلفالق   ين ءلةشءطاين شءلةفايين  لقتيش ءلختة إ

 هم قيمس لشء ت ءلقشءاين شتر   ءللطم ا  ين ،لش يمت ش،يم،مت ءلةفايين  لقتيش ءلختة   ينقصتالقانون:  دور .8
 شءلقشء ت ءلقماشاي إ

 ،مت لتأ ف  ةن لة م ه  ءل ةل مة  شتفم  اظمش هم قيمس ءل ،مت شتر   لشء ت  ينقصتالفساد:  مكافحة .9
 ءلةفايين  لقتيش ءلختة إ
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ةر از ءلفقات ء  لةام ا شةرصات ءللاةيا  ءلةحليا   لصاةيش ء،الةمرءت ء،ال يمن ل ةيا  ةقاتةا ءلخاتةمت ةان  مااس  قامشهذء ءل،ايماا  شتا
فلايش ءل،م،اا شة،  لأل،ر ةن  مااس آخار لقيامس تر ا  لط ياا ة امت  ءلح اش ءلرلايت  اات لقاتيش خاتةمت ءلر ميا  ءلصاحي  ءلشليا  شءلل

تءر  ءلةخل متا شءلة،  ءلذ  احن  صتته هش ء،ل يمن لأل  ءلةفيلي إ ،رشءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شء 

 

 المعدة للمست الجهات -أ
  ءلخام ءل،ار ، ا ءلقش ا ت ن ةر ز ءلفقت ء  لةم ا شةرصت ءللاةي  ءلةحلي  هةام ءل هلامن ءلقم ةلامن  لاا إ اتءت شلطاشير ة،ا    ةم

ة امتر  ةلالر    اين ةر از ءلةفلشةامت شت اش ءلخامذ ءلقارءر  ة لاس ءلاشزرءا ءلةصار   هاشالَعقـد اججتمـاعي  مركز قيمس ءلح ش ءلرليتإ ش
 اما  لا لشصايمت لقريار ءللاةيا  ءل لاري   2007  مشلش إالماه  اءإليطملاءلةلحت ا ش  ت ش ةن هي   ءللفمشن  ةشءإلاةم ا لأل ءل رامةجش 

ة   اشءن  ءخليمر ة،لق لام: احش   قت ء لةم ا  تيت ا شذلك للقتيش ءلات ش ءل ااا ل هاشت ءللاةيا  ءل لاري  تاا ةصار ةان لةصر شءلذ  ح
ةاان خااال  ء ،االفما   -لحقيااا فهتءتااه  إلاااءلةر ااز  ي،اافا ة اامت  ءلح ااش ءلرلاايت شة هااشش ءلةشءطااا إ إلاااةااتخ  حقااشقا لاةااش  ي،االات 

ا  ااااما لشءتااا شطااااا حاااش  ة هااشش ءلف قااات ء  لةااام ا ءل تيااتا شء  ااامت   ااااما ءلثقاا   اااين ءلتشلااا  تااا - ااملخ رءت ءلشطايااا  شءلتشليااا  للة،اامهة 
شل ااا ،يم،امت لحقاا ءلفتءلا  ء  لةم يا ا شرصات  ءلفمةا اشءلةاشءطاين ةان خاال  ت اش  هاشت ة متحا  ءل ،امتا شلح،اين لقاتيش ءلخاتةمت 

لة ين ءلة لة  ءلةتااا شرتا  ءلاش ا  إلا ءةي ت ش ءل هشت ءلر  إلاهمت  شلحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي  لألل ي ا  مإل ءل قر شةلم ف  ة،لشيمت
  ة هشش شفهةي  ءلةلمر   ءلةتاي إ 

تقت لش إالم ه هةن شحت  لطاشير ءإلتءر  ءلةحليا  ءللم فا  لاشزءر  ءللاةيا  ءلةحليا ا شذلاك لةهياتء  ل فلاه شحات   مرصد التنمية المحلية فةم 
ت اش تشر شزءر  ءللاةياا  ءلةحلياا  تااا ءللأ اات ةاان لحقااا ءللاةياا  ءلةحلياا   إلااايهاات  ةرصاات ءللاةياا  ءلةحلياا  لم فا  لااشزير ءللاةياا  ءلةحلياا إ ش 

 تاااي،ااهش تاا لح،ااين حياام  ءلةااشءطاين  مءلح اش ءلةحلااا ءلرلاايتا  ةاا آلياامتشلح،اين ة،االشأ ءلخااتةمت ءلةحلياا  ءلةقتةا  ةاان خااال  لفزيااز 
تاا ن ءلةرصاات يفةاا   ش مللااملاءإلتءرءت ءلةحلياا  للةااشءطاينا  شء،اال م  ءلخااتةمت لقااتيش  تفملياا ةحمتظااملهش ءلةخلل اا  شلحقااا رهااماهش  اان 

خاال   شةانءلتيةقرءطي  ءلةحلي  شيفزز ءلةحم، ي  شة متح  ءل ،مت  لا ءلة،لشأ ءلةحلاإ   لل في لا زيمت   ءلش ا شخلا ءلطلس  لا 
 ةام ٌية ان شزءر  ءللاةيا   حلااح ش ءلرليت  لا ءلة،الشأ ءلة لا قيمس ءل ء  لةم اهذء ءلة، ا يفة  ءلةرصت  مللفمشن ة  ةر ز ءلفقت 

  ءلةحلي  ةن لقييش ءلشه  ءلرءهن  ملشحتءت ءلةحلي  تا ءلةحمتظمتإ

 

 المست أهداف -ب

  صةش خصيصم  للشتير  يمامت ف،م،ي   ن ءلح ش ءلرليت تا قطم مت ءلصاح  شءللفلايش شءلةيامه شءلصار  أساسي مستءلة،  هش   هذء
ةا صاال   ملا،اا   لخااتةمت ءللفلاايش  فق،اامش ملااذ ر فاااه تااا حااين للااة  ء،االةمر  ءلة،اا   ل ااتيرء شةاانا شءإلااامر  شءلاظمتاا إ ءلصااحا شءلطاار 

ءلصااحاا ت اهاام لقااشش  لغطياا  ءلخااتةمت ءللااا لقااتةهم ءل،االطمت ءلةحلياا  شهااا ءلاظمتاا  شءإلااامر  شلف ياات  لصاار شءلصااح  شةياامه ءللاارس شء
 ل   للك ءلختةمتإيخ ةل مة ءلطرا ءلتءخلي  تا ق،ش شءحت 

 هااذءحملاا  ءلة،اا ن شءلةاطقاا  ءلة اامشر ا تاا ن  ن اا  شءلةفلشةاامت ءلحتيثاا ءل،اار ءل،م،ااي  لخصاام    ءل يمااامت إلاااش مإلهاامت   
  ملا،   للقطم مت ،مل   ءلذ ر: ءللملي ءلة،  يشتر ءل يمامت 

 لشتر فش إلمح  ءلختة  ش  ميلهم ش  مالهم شل ل   ءلحصش   ليهم؛ ةتأ 
  لا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة  شةتأ رهما ءلةشءطاين  ن ة،لشأ لقتيش ءلختة ؛   ءل ءل شت 



 

376 

  ءللا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة ؛ ءلل متي 
   ءلةلفلق   ملختة  شلقييش ءلختة ؛  رءتءلةشءطاين تا صام   ءلقرء ةلمر 
 لقتر   لا ءلتت  فش ءلا شذ فش ءلش،مط ؛ءلختة  تشن لةييز  لا ف،مس ءلاشع فش ءلفةر فش ءلتين فش ء لقتيش تءل   ةتأ 
 ءلختة  شةتأ لشتر ،   للل مشأ شةحم،   ءلةقصرين؛ ةنءلة،ل يتين  ء ههمءلةل الت ءللا يش  فاشءع 
 ش ا ءلةشءطاين  ملختةمت ءلةقتة  شء  رءاءت ءلحصش   ليهم ش،   ءلل مشأ ءلةخلل  ؛ ةتأ 
 خصم   ة لةفملهش فش ءلةاطق  ءل غرءتي  ءللا يقيةشن  االلهشء،ل م   ةقتةا ءلختة   حليم مت ءلةشءطاينا ةل  ةتأ

  هم؛
 إترءك ءلةشءطاين لتشر ءلقماشن شلفرههش لةظمهر ةخمل   ءلقماشن ةن إهةم ا  تش ءاه مط تا لقتيش ءلختة ا إإإ إل ؛ ةتأ 
 لة،لشأ ءل ،مت لتأ ةقتةا ءلختة  شةتأ لفرههش لشقم   ت،متإ نإترءك ءلةشءطاي ةتأ 

 

 المست  عينة - ج

يفلةت ءلة،  تا إ رءاه  لا فتشءت  ةي  فشلي ا ةلةثل  تا ء،لةمر  خمص   مل،ر ءلةفيلي  شء،لةمر  ءلة لة  ءلةحلا 
 -ف،ر  ةفيلي  ش،ش  يلش لشزي  ءلفيا   لا ءلاحش ءللملا: 5500ل   شحت  ةفميا إ يغطا ءلة،  حشءلا 

 3000 – قري إ 42ةتن  مإلهمت  إلا  6ا ف،ر   لا ة،لشأ    ةرء ز ةحمتظ  ءل يششا لغط 
 2500 –  (  إشحتءت ةحلي  م 5ف،ر   لا ة،لشأ ءلشحتءت ءلةحلي   ةر ز طمةي 

 ش،ش  يقشش ءل همز ءلةر ز  لللف    ءلفمة  شءإلحصما  لشتير  يا  ءلة،  إ

 

 تنظيم المست – د
ي  ترا للفة  ءلةيتءاا يل شن    تريا ةن  محث شةلر ا حيث يلش لل  60يلش ء  لةمت تا ءلفة  ءلةيتءاا  لا حشءلا  ،ش 
ةتققين ةيتءاين  م للرءك تا ءلفة  ءلةيتءاا شةلم ف  ترا ءلفة ا  5 محثين شةلر إ  الش   لا ذلك ،ش  يقشش  4ف هما:   خة،

 ةرء ز ءلةفلشةمت  ةن ق   ةرصت ءللاةي  ءلةحلي   ةحمتظ  ءل يشش شذلك ةن ءلفمةلين ياهشهذء ش،ش  يلش ءخليمر  ةي  ءل محثين شلفي
 ءلةحلي ا فةم  ن ءلةتققين ءلةيتءايين شءلةلرتين ت،ش  يلش لفياهش ةن ق   ة لس ءلزاملاإ 

 يشش  ة إ 22 احشءل يمامت   ة ي،لغرا  فنءلةلشق   ةن

 

 الباحث دور -ه

لش يااه   ريقااهااذء ءلة،اا   ملتقاا  شءلح،م،ااي  للغمياا  شفن ف  لقصااير فش غةااشؤ تااا ءللفري اامت شءلةصااطلحمت شتااا ط يلصاا 
ءل،اا ل  لأل،اار  شلااره ةااتلشلهم ،ااي شن لااه ءاف اامس ،اال ا  لااا تقاا  ءل يمااامتإ لااذلك  لااا ءل محااث فن ياال هش هااذه ءللفري اامت 
شءلةصاطلحمت تشن لا س فش غةاشؤ ليالة ن ةاان ءلحصاش   لاا ءل يماامت ءلصاحيح   مللاا   ءلةثا  شفن يفةا   لاا ل اامت  

 فهةهم:ةصمتر ءلخطأ خال  ءلفة  ءلةيتءاا شءللا ةن 
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ةان  األسـرة أو مـن فـرد راشـد ربةفرت  ءلةتلا  مل يمامت  مإل م ا  ءلصاحيح إ لاذء ي اس  ةا  ءل يماامت ةان   تش .1
  لا  لش  ةشهشع ءل يمامت ءلةطلش  إ شنفترءت ءل،ر  ي 

 ااتش ل هااش ءل محااث للةصااطلحمت شءللفري اامت ءلااشءرت  تااا ءل حااث فش  ااتش لاارحهم  لاا   شءهاا  شصااحي  للةااتلا   .2
  مل يمنإ

قنـاعءل محث تا ءلقتر   لا لره فهتء  ءل حاث شءلغميا  ةااه  شراق  ءلثق  لتأ ةفطا ءل يمامت شهام ي رز ت  .3  وا 
 ءللا لهت  إلا ختة  ءلةشءطن  ملتر   ءلشلاإ رب األسرة باإلدجء بالبيانات الصحيحة

يلاااتخ  تاااا ءلةاااشر ءل محاااث فن يل ااااس لش ياااه ءل،ااا ل  ءللاااا    القااا  لهااام ة ملااار   ةشهاااشع ءل حاااث شف    لاااا .4
 ءلخمص   مل،ر  ش  ي ت  ف  لفليا فش ةالحظ    لختش ءل حثإ

 ءل محث فن يقرف ءللفليةمت شفن يل هةهم  يتء ق    تا ءلفة إ  لا .5
 تا ءلحصش   لا ءإل م مت ةن ءلة حشثين ش تش ء ،لف م  شءللأ يت  لا ءلل، ي  ءل يت لإل م متإ ءلحر  .6
 يرء ا شهشه ءلخط شتهش ءإل م  إ  ءل لم   تا  فؤ ءإل م مت  ات .7
ءلفمتياااا  لل ةياااا  شءلةح ااااز  شءلةلاااا ف  للة حااااشث لللفاااامشن  شء  ل،اااامة  لااااا ح،اااان ءلفالقاااامت ةاااا  ءل،اااار  ءلااااالأ يت .8

 شء ،لةرءر تا ء،لي ما ء ،لةمر إ
 ءللفمشن ة  ءلةلر  شء ،ل م   ءل شري  لةالحظملهإ فهةي  .9

 

 المقابلة إجراء: ثانيا  
 

ةقم ل  ها ةصتر  تيت للةفلشةامت شلاذلك ء فا  ةان  ش   فةلي  ةي ماي ي إ  شء  رءاهم مه تن لذلك   ي س ء ل مرهم ءلةقم ل   ا إ رءا
هذء  تاش  .ءلةقم ل  فةرء ،مرء شة،ليمإ شيلطشر تن إ رءا ءلةقم ل   ملخ ر  شل ن هامك قشء ت ف،م،ي  ةفيا  ي س  لا     محث فن يل فهم

 مة   ن  ي ي  لت يش ءلصل  ة  ءلة حشث ش ن  ي ي  إتءر  ةقم ل  ام ح إ ءإلرلمتءت ءلف  فؤءل ص  ،اذ ر 

 بناء العالقة م  المبحوث  -1

شءلة حشث   يفرتامن  فهاهةم ءلا فؤ شلاذلك تةان فهاش شء  امت ءل محاث فن يالائ  القا  ةا  ءلة حاشثإ فش  ءاط امع للة حاشث  ءل محث
إ ا ،ااكتلأ اات ةاان ح،اان ةظهاارك شةاان فن ،االش ك شت  شذلااك ةاااذ لقااتيش   اان ءل محااث ،ااش  ياادثر  لااا ء،االفتءته لللفاامشن ةاا  ءل حااثإ

شلل،هي  لقتيةك للة حشثينا ت ن ءلةلر  ،ش  يخطر ءلقمت  ءلةحلياين ءلاذين  اتشرهش ،اش  يخطارشن فتارءت ءلة لةا  تاا ءلةاطقا  ءللاا 
 ،لذهس إليهم لةقم للهشإ

 :اجعل أول انطباع جيد - أ

ءلة حاشث تاا  لها م تاا  هاتك لللافره  ملل ا ا ش ا فؤ  لةامت لح،ان ءخليمرهام ية ااك فن فش  ءلصم   ملة حشث ء ذ  فقصاا ةا  ات
ءإلطاامر ءلااذهاا ءلصااحي  للق اا  ءلةقم لاا إ ء ااتف ءلةقم لاا   م ل،اامة  ش لحياا  ةثاا   صاا مه ءلخياار  فش  ة،ااما ءلخياار  فش   ءل،ااالش  لااي ش  ثااش 

 :ء،لةر تا لقتيش ا ،ك شءللقتيش ءل يت قت ي شن
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مركـز المعلومـات و دعـم اتخـاذ القـرار / المجلـس القـومي للسـكان  –بنعمـل بحـث لمجلـس الـوزراء  واحنا.......... أسم ...... أنا
إحنا بنعمل بحث عن األسرة وعن بعا الخدمات الموجودة في المنطقة بتاعتكم، علشان كده بنقابل أسر ونـاس كتيـر فـي مختلـف 

 .وأس لل شوية أسئلةأتكلم معال  -لو سمحت  -أنحاء البلد. وكنت عايز 

 :دائما يكون مدخلل إيجابيا - ب

قشأ  فش  ةة ن لتياا ةن شقلك  فؤ تقم ا  فش   ةلغش  فاتل،لختش ف تء ف،لشس ء  لذءرا ش  ل،لختش ةث  هذه ءلف مرءت  يم لرأ   
فش ءل،ل ي  ةن ق   ءلة حشثإ ش ت  ءلاشع ةن ءل، ل  ق    تا ءلةقم ل  يت ش إلا ءلرتؤ  هذء يم لرأ لقتر ل مشس  لا لشي  ف، ل   

 ."أتكلم معال بعا الوقت عايز  فش  اوج  اليك  بعا أسئلة عايزةن ذلك ية اك فن لقش   

 :عل  سرية اإلجابة أكد  - ج

للااره لااه فن ءلةفلشةاامت ءللااا  ن اامن ءلة حااشث ةلاارتت تااا ءلل اامشس ةاا  ءلةقم لاا  فش ل،ااما   اان ة اام  ء،االختءش ءل يمااامت تفليااك ف إذء
ل ةفهم ،ل قا ،ري  شلن للير إلا ف  ف،ةما تا ف  ة م  شلن هذه ءلةفلشةمت ءللا ،لحص   ليهم ةاه ،لهام  إلاا ءلةفلشةامت ،

 تا ءلةاطق إ ءلشه ءلخرأ لترء،  ءلحمل  ش 

علـ  أي أج تشير للمبحوث أبدا  إل  تفاصـيل مقـابالت أخـرط. وكـذلل يجـب أن تتجنـب إطـالع البـاحثين اآلخـرين أو المشـرف  جحظ
 استبيانات أخرط تم استيفائها في حضور المبحوث أو أمام أي شخص آخر من غير العاملين في المست.

 .أجيب بصراحة عل  أي أسئلة يوجهها إليل المبحوث - د

 ملا هاذه ءلح فن يشءتا ءلة حشث  لا إ رءا ءلةقم ل  قت يش ه إلياك  فاؤ ءل،ا ل   ان ءلة،ا  فش  ي يا  ءخليامره ل ارءا ءلةقم لا إ تاا ق  
ي س فن ل شن ة ملرء  شلطي م  تاا إ م لاك لأل،ا ل   هاذء ءلخصاش إ شقات يش اه فيهام ف،ا ل  لال،ل ،امر  ان  فاؤ ءلةاشر ءللاا لخا  
ءلةاطق  فش ءلل شأ ةن لرت  ءلشهمع ء  لةم ي  فش ء قلصمتي  ا ي س  ليك فن لخ ره فن هذء   يتخ  هةن ءخلصمصامت  ةلاك  

 .ته تا  ءإل م    لا ف، لله  فت ء الهما ةن ف رءا ءلةقم ل شفاك ،لحمش  فن ل،م 

 .قابل المبحوث بمفرده - ه

لخ  ثملث فثاما ءلةقم ل  يةافك ةن فن لا رت ة  ءلة حشث  ةم يةافه ةان إ طاما ءإل م امت ءلصامتق إ لاذلك ت ااه ةان ءلةهاش فن  ش شت
ءلةهاش  ااتء فن للأ ات ةان فن ءلة حاشث هااش ءللاا يارت  لاا ءل،اا ل  ل اشن ءلةقم لا  ةا  ءلة حااشث  اتشن ش اشت ف  طار  ثملااث ش اذلك ةان 

 حري  ءإل م   شء  تءا ءلرف إ  طم ه ا ،هإ شي س فن ل،أ  ءلة حشث  لا ءا رءت إل 

ذء حهر آخرشن  ات  تا ءلةقم ل ا تفليك فن للره فن  فاؤ ءل،ا ل  خمصا  شء،األه  ان فتها  ة امن ية ا ةام فن للحاتثم تياه ،اشيم  شء 
ذء لش ي هش ءآلخارشن فن ش اشتهش غيار ةرغاشس تياه شءااك لريات فن لا ارت  املة حشث تفلياك فن ل،الختش ل مق لا ءا رءت ش رء لاك تاا  لاكا شء 

 ءللخل  ةاهشإ 

 إرشادات إلجراء المقابلة  -2

 .كن محايد طوال المقابلة - أ

م هم شلذلك تةن ءلةهش  تء فن ل قا ةحميت ءلامس يلص شن  ملة مةل  شيةيلشن إلا إ طما ءإل م مت ءللا يظاشن فاك لريت ،ة ةفظش
ي ف  ءلة حشث يظن فاه ف طمك ءإل م    ءلصحيح    لاالةمةم  لةم ش هت ،دء  شل اس فن ياش صشلك فش للير ةالة  ش هك  ن 

ءلةقم ل  ش قت فش  ءلخطأ  ش  لظهر ف تء فاك لشءتا فش   لشءتا  لا ف  ةن إ م مت ءلة حشث شقت يش ه إليك ءلة حشث ف، ل  فثاما 
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 لا  ءإل م  فخ ره فن فرء ك )ف  فرءا ءل محثم لي،ت ةهة  شفاك ،لحمش   -ي،ألك  ن رفيك ءللخصا تا  فؤ ءلةشر شءل،يم،مت  
 ف، لله  فت إ رءا ءلةقم ل إ

ذء تللت تا قرءا  ءل شقت ،دء   مةال تقت ل شن لش صيمغ  ءل، ل   فامي  حلا لحقا ءلحيمت ءللمش ش  لشحا  ل هي  إ م    ن فخرأاشء 
تقتت ذلك ءلحيمت  تفتش قرءا  ءل،دء   ل    مة  قت يدثر  لا ءلة حشث ش ل شن ءإل م    افش فش   شهذء ةم ا،ةيه  ،دء  ةلحيزء  

ذء ف مس ءلة حشث إ م     يشحا للة حشث    م   ةمإ شللقهما  لا هذء ءللحيز ي س قرءا ءل،دء   مةال  ةم هش ة لشس  مله ط شء 
 ةه ا حمش  ل هش إ م له  طريق  ةحميت   من ل،أ  ف، ل  ةث :غم

  يم لرأ ةة ن لشه  ءإل م   ف ثر ةن  ته؟  
  لةدءخذه ةم ،ةفل  ءات قلت ءيه  
 ةم ل،لف لي  خذ شقت تا ءلل  ير إ  

 .توحي بإجابات إل  المبحوث عل  اإلطالق ج  - ب

 لةمت ةث    ء لقت ءاك لقصتإإإإ ه  هذء صحي ؟  شتا  ثير ةن ءلحام تا  رلذ  مات إ م   ءلة حشث   للشءتا ة  ءل،دء  تال  إذء
،ش  يشءتا ءلة حشث  لا ل ،يرك إل م لها  ياةم قت   ي اشن ةام يفاياه تاا ءلشءقا إ شءلتها  فن للحارأ  طريقا  لادتأ  املة حشث إلاا 

 فن يص   ا ،ه إلا ءإل م   ءلةام،  إ 

وعلـ   .فـي اإلجابـة عوباتألسئلة والموجودة في رموز اإلجابة للمبحوث حت  ولو كان يجد صمن اجختيارات الخاصة با أيتقرأ  ج 
كل فهنال بعـا الحـاجت المسـتثناة مـن ذلـل، وفـي هـذه الحـاجت سـوف تجـد تعليمـات مسـجلة بخـط عـريا بعـد السـؤال مباشـرة. 

 .وسوف نناقش ذلل بتفصيل أكثر أثناء التدريب

 .رتيبهاج تغير كلمات األسئلة وت - ج

ذء ف،ما ءلة حشث تهش ،دء  تفليك فن لفيت ءل،دء   ا طا ش شهاشه  لاا ءلقا  ةارلينإ  ي س فن احمتظ  لا  لةمت ءل، ل  شلرلي همإ شء 
ذء فلهاا  لااك فاااه لااش ي هااش ءل،اادء  ي ااشز لااك فن للقااا ءل،اادء    ل لغياار ةفاااا ءل،اادء   ف فخاارأ شل اان  ااشن حريصاام   ااتء  لااا  ةاامتشء 

 .ث  ملةفلشةمت ءللا لة اك ةن ءلحصش   لا ءإل م مت ءلةطلش   تشن في  إهمتمتءلصلاإ زشت ءلة حش 

 .تعامل م  المبحوثين المترددين بلباقة - د

ةشءقاا  يقااش  تيهاام ءلة حااشث   ء اار   فش قاات يفطااا إ م اا  خاامرج ،اايما ءل،اادء  فش يلصاار   هاا ر ش لااأت  فش يقااش  قااش   ،االقم لك
ياارتؤ ءإل م اا   لااا ءل،اادء إ تااا هااذه ءلحاام ت ي ااس فن لحاامش  إثاامر  ءهلةمةااه تااا ءلحااتيثإ يلفاامرؤ ةاا  ةاام ،اا ا فن قملااه تفااالا فش 

تةثالا إذء فح،،ت فاه خم   فش خ   تفليك فن لحمش  إ فمت خ له شخشته ق   فن للقا  ليه ،دءلك ءللملاإ فقهاا  فاؤ ءلشقات تاا 
 إ.)ءل ش شةث  فالطله ءليشةي إإإإإإإإءل  ءللحتث  ن فليما    الق  لهم  ملةقم ل  )ةث  ةتياله فش قريله شةث 

ذء  طريقا   متا ا  ا  ء،الة  إلاا ةام يقشلاه شءلر اه حلاا يالهااا ش فات  مطفاه مات إ م مت ءلة حشث غير  مةل  فش خمرج ءل،دء  تال لق شء 
شن ءلة حاشث شهاش ةام ءلةحمتظ   لا ةامخ  يت طاشء  ءللقاما  ةام ي  ا  لفام ي سذلك حمش  لش يهه  لط  للفشت إلا ءل،دء  ءلصلاإ ش 
 يلحقا  اتةم يلفر ءلة حشث فن ءل محث صتيا لهإ

فشهحام ة، قما ت ن ءلةل ل  ءلر ي،ي  تا إتءر  ءلةقم ل  ها ةل ل  ءلخصشصاي إ شية ان لحقياا ءلخصشصاي  إذء فة ااك ءلشصاش   ش ةم
 إلا ة من خم  ل ر  تيه ءلةقم ل إ

ذء ء  ةم تحمش  ءللغلس  لا رتهه  من للره لاه ةار  فخارأ فن هاذه ءل،ا ل  ا ،اهم  من ءلة حشث رءتؤ فش   ياشأ ءإل م    لا ،د  شء 



 

380 

لش لش يهم إلا فلخم   ثر شفن ءإل م مت ،لتةج  لهم ةفم شف ت له فن ءلح مظ  لا ،ري  ءإل م مت هش فحات ءلة امت  ءللاا يالش ء للازءش 
  همإ

ذء ذء فلةةت ءلةقم ل   ا مه تقت لحمش  ءلحصش   لا  فصر  لا ءلرتؤ ء لس فةمش ءل،دء   رتؤ  ثش ء،لةر ش أن لي م شء  لش يحتثإ شء 
ةاان ءلتها   ااتش ءإل م اا   اااهءلةفلشةامت ءلامقصاا  تاا اهمياا  ءلةقم لاا  شل ان   لصاار  لاات   لاا ءلحصااش   لاا ءإل م اا إ شلااذ ر تء ةام ف

 إ رءه ءلة حشث  لا ءإل م  إ  ن لا ءل،دء  ةن ذ ر إ م   خمط    ةم فاه   ية

 .لتوقعاتا تجنب  - ه

فن لل اس ل شين لشقفمت  ن قتر  شةفلشةمت ءلة حشثإ   ل لرؤ فن ءلة حشثين تا ءلةاامطا ءلري يا  فش ءلتارءت ءلقا  لفليةام فش  ي س
 ءلةيين   يفلةشن لي م  ن  فؤ ءلةشر ءللا ،ش  ي،ألشء  اهمإ 

ءاك ةخلل   اه تقت يثيار  حشثتا ءلةقم ل  ت ذء ء لقت ءلة تا ءلرف   ياك ش ين ءلة حشث ية ن فن يدثر  لال تء ةم فن ش شت ءخ شلذ ر
 .ذلك  اته لفشرء  ملخش  فش تقتءن ءلثق إ لذلك  ليك فن للصر  شللحتث تء ةم  طريق  لطة اه تيلفر  ملرءح  شهش  يلحتث ةفك

 تستعجل المبحوث  ج  - و

ن لش ه ءل،دء  ءالظر قليال للفطياه شقلام للل  يار لااك إذء فلافرله قت تهش ءل،دء  ءلةش ه لهإ ش فت ف  حشثءل،دء  لللأ ت ةن فن ءلة ءلقا
ذء فح،،ت فن   م ،لف م  فش لش ل،ة  له  ل شين رفيه ءللخصا تةن ءلةحلة  فن ي شن رته    ء ر   فش ل شن إ م له غير تقيق إ شء 

  فيك ةهش  تء  ملا،   لام  للمن  ته ت ر  شيس إاهما ءلةقم ل   ،ر   تقش  له  ة ي  تء ا لال،لف م إ ر إلءلة حشث ي يس  ال ل  ير 

 

 ومفاهيم أساسية تعريفات: ثالثا  
 

فهةي  شه  ءللفري مت ءلةشحت  إلا هرشر  لشحيت ءلة مهيش ءللا ل ة  تا هشاهم ءل يماامت  حياث ل ااا  ةيفهام  لاا  لر  
خمصا   هاذء ءل حاث ش اتش ءلخارشج  اهام إطالقام ءللامش شءلاتقيا لللفري امت ءل ء للزءشف،س شءحت  شةن هام يلش س  لا ءل محث 

  ل    يت ششءه    ل س تيه ش  غةشؤإ مت ةم ي س  لا ءل محث لشهي  هذه ءلة مهيش لرس ءل،ر  فش ءلةتلا  مل يما

 التعريفات والمصطلحات الخاصة بالبحث: أهميلا  شتيةم

 لرلي اامت تااا شيلاالر شن اامت  ةفاام  لااخ  فش ة ةش اا  ةاان ءللااخم  يفيلااشن ش يااأ لشن  هااا المعيشــية: األســرة .1
ش  يلاالرط فن ل ااشن  ياااهش صاال  قرء اا إ شءل،اار  ءلةفيلااي   هااذء ءلةفاااا لخللاا   اان ءلفم لاا  ءلاششياا   ءلةفيلاا  ءلخاارأ

 ءللا يللرط تيهم ش شت صل  قرء    ين فترءتهمإ

 عل  هذا التعريف: ويترتب

 ر  )يأ ا  شيلارس ةفهاشم ت ااه يفل ار ةان هاةن  من ءلح يت فش فحت فقمرس ءل،ر  يفي  ةفهش  ص   ة،الة إذء
 فترءت ءل،ر إ

 ءل،ار  إذء  اماشء يقيةاشن تاا ة،ا ن ءل،ار   طريقا   ءتح ةهاش هاةن فتار  ا ةم  ءلختة  ءلةازلي  شةن ت يفل ر
 ةلصل  شلشتر لهش ءل،ر  ءلغذءاا ش  يفل رشن هةن فترءت ءل،ر  تا ءلحمللين ءللمليين:

 شيا قشن  لا فا ،هش  ل   ة،لق إ ر آخر غير ة، ن ءل، ماشء يقيةشن تا ة، ن  إذء .1
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  ماشء يقيةشن تا ة، ن ءل،ر  شل ن يا قشن  لا فا ،هش  ل   ة،لق  فيهم إ إذء .2
 اامن ة ةش اا  ةاان ءلفاازءس يفيلااشن ةفاام  شيااأ لشن ةفاام  ش  لاار طهش صاال  قرء اا  ياالش ء ل اامرهش ف،اار  ةفيلااي   إذء 

 شءحت إ

  ءلرءلاتين ءلااذ  لفل ااره ءل،ار  ر ي،اام  لهاام ش  يلاالرط تاا رس ءل،اار  فن ي ااشن ف  اار هاش فحاات فتاارءت ءل،اار  األســرة: رب .1
 فترءتهم ،ام  فش تخال ا شهش ءلة، ش   ن لش يه ،يم،  ءإلا ما لأل،ر  ةن ءلتخ  ءلةل ة  ةن فترءتهمإ

اااه لااش يزءشلااه  ،اا س هااش ءل اارت ءلااذ  ياازءش   ةااال  ذش قيةاا  ءقلصاامتي  فش  اامن ةرل طاام   ةثاا  هااذء ءلفةاا  شل  :المشــتغل .3
 طمر  ةدقت  ملةرؤ فش ءإل مز  فش ،شا ءلحشء  ءل شي  فش غير ذلكإ شيهش لفري  ءلةللغ  ءل  مت ءللملي : 

 يفة   أ ر ،شءا  ة  تء ش فش ةدقت فش ةش،ةاإ شيلهةن ةن يزرع تا فرؤ ءلغيرا فش يقشش  أ   ة  يلقمها  ةن
 إ ر اه ف 

 ن يزرع تا فرهها فش يفة  تا ةلرشع فش ةزر   لخ  ءل،ر  شلش  تشن  ة  فش يفة  لح،م ها شيلهةن ة صمحس
 ف رإ

 ءلذ  لغيس غيمس ةدقت  ، س ءلةرؤ فش ءإل مز إ ءل رت 
 ءلذ    يفة  ءآلن شل اه ةرل ط  فة  تا ءل لر  ءلقمتة  )خال  ف، ش ينمإ ءل رت 

 قطاعات العمل تعريف .1
 إ ءلقطمع ءإلتءر  ءللم   للتشل هشالحكومي:  القطاع  
 إ: هش ءلقطمع ءإلالم ا ءللم   للح شة  شءللا لةت إ مت  هي للهالعام/األعمال العام القطاع  
 هش قطمع غير لم   للتشل     لفشت ةل يله لترءت فش  همت خمص  شي شن ءل رت يفة   الخاص داخل منش ة: القطاع

 تا تءخ  ةالأ إ
 لفشت ةل يله لترءت فش  همت خمص  شي شن ءل رت يفة  هش قطمع غير لم   للتشل   الخاص خارج منش ة: القطاع   

تا ة من خمرج ةالأ ا ةثم : ءل،يت  ءللا لفة  تا ءل يت )خيمط ا ل ي  ل ن فش  يؤم فش ءلذ  ي ي  خهمر لح،م ه 
 تا ءل،شا فش ءلذ  يفة   فمة  فرزقا  مليشةي إ

 يلة  ةن يفةلشن  ملزرء  إ الزراعي: القطاع 
 إءل ا ي شللة  ءلقطمع ءلذ  ي شن لم فم لل ةفيمت شءلةش ،مت ءللفمشاي  شءلهي مت  األخرط: القطاعات 

 
 العامة جستيفاء اجستبيان اإلجراءات: رابعا  

 

يحلم هم ة،  ءل،ر  ءلخم   قيمس ءلح ش ءلرليت    ما ا ي س فن ل هش  ي  لش ه  ا  ،ادء ا شةام  ءللايل،اا  ة  ءلةفلشةمت  حلا
قات لثامر فثااما ءلةقم لا إ ش لياك فن  ءللااي س ءلحصش   ليهام ةان خاال  هاذء ءل،ادء ا ش يا  للفمةا  ةا  ءلةلام    ءللاها ءلةفلشةمت 

لفر  فيهم  ي  ل،   إ م مت ءلة حشث  ل   صحي  شفن للش   ي ي  إل مع  فؤ ءللفليةمت ءلخمص  تا ء ،ل يمنإ شهذء ءل زا ةن 
 م ،ل يمنإ  مإلهمت  إلاا ترء،ا  ءلةفلشةامت ءلةلهاةا  تاا هاذء ءل لياس ت،اش  للامه  ليس ءللفليةمت يهت  إلا فن ي فلك ف ثر ترءي  

لاك ترصا  ء لالرءك تاا لفاس ءلتشءر   محاث فش  ة حاشث فثااما ءلاتشر  ءللتري يا   ةام ،اللمه لاك خاال  ءلاتشر  ترصا  إ ارءا ءلفتيات ةان 
 .ءل فلا للة،  ءلةيتءااءلةقم الت ءل فلي  تا ءلةيتءن ق    تا ءلفة  
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 األسئلة إلقاء  - ا

تااا صاايغ  ءل،اادء إ ش اااتةم ل،ااأ   غيياارل ف ءلةهااش  ااتء فن ل،ااأ   اا  ،اادء   ةاام هااش ة لااشس  ملهاا ط تااا ء ،اال يمن ش ااتشن إ اارءا  ةاان
للحااتث ةفااه صاافش   تااا ،ااةمع شتهااش ءل،اادء إ شتااا  فااؤ  ءلااذ ،اادء  ي ااس  ليااك فن لاال لش  اا طا ش شهااشه حلااا   ي اات ءلة حااشث 

إ امت  قارءا  ءل،ادء  لللأ ات ةان فن ءلة حاشث قات تهةاه لةمةامإ شتاا للاك ءلحاشء ا   لفات  صايمغ  ءل،ادء  شل ان  ءلحيمن قت لحلمج إلاا
ذء ش اتت فاااه  لاا ءلاارغش ةان ل ارءر ءل،اادء  تا ن ءلة حااشث  زء  غيار ةاال هش لاه تقاات ي اشن  ليااك فن   ارره  ةام هااش ة لاشس  ملهاا طإ شء 

ا ءلة حشث ل هةهما شل ن  اشن حاذر  اتء حلاا   يادتأ هاذء ءللاره فش ء،ال تء  يصفس  ل ءللاءل لةمت  فؤل رر ءل،دء  ة  لره  
 .ةفاا ءل،دء  ءلصلا يير فؤ ءل لةمت إلا لغ

ذء حاتث هاذءا ي اس فن للأ ات ةان  شتا  فؤ ءلحم ت قت لهطر إلا لقصا إ م امت ءلة حاشث للحصا   لاا ةفلشةامت  مةلا  ةااهإ شء 
 اأ  إ م ا إ هاذء ءلااشع ةان ف،ا ل  ءللقصاا يحلامج  ة حاشثميات   شفااك   لقلاره فش لاشحا للء،الختةلهم  ماات  ةح ءللافن ف، ل  ءللقصا 

 ،لشء ههم تا  ةلك   محثإ ءللاإلا ل مق  شةهمر  ش،ي شن شءحتء ةن فهش ءللحتيمت 

للة حاشث شءللاا ي اس لش اه  ءللااقت ء ت  طريق  لي،ار  لياك ةهةا  إ ارءا ءلةقم لا  ش حاظ فن ءل،ا ل   ء ،ل يمنءإللمر  إلا فن  شل تر
صاحيحمإ شل ان يش ات خاال   تهةام ليك فن لقر هم ة لش    ملله   ءلفمةيا  حلاا يلافر ءلة حاشث  ملل ا  شحلاا اهاةن فااه تهاش ءل،ادء  

 ة  ة لش    مللغ  ءلفر ي  ءل صحا شهذه ءلف مرءت ها لفليةمت ةش ه  إليك ش  ي اس فن لقر هام  صاشت ةرل ا  فثااما إ ارءا  ء ،ل يمن
لش اااه  ءللااااا شلللةيياااز  اااين ءل،ااا ل   م القااام ت فشءلة حاااشث  متقم لااا  شهاااذه ءللفليةااامت  ااامت  ةااام ل اااشن ةلفلقااا    ي يااا  ل،ااا ي  إ م اااءلة

 للة حشث ش ين ءللفليةمت ءلةش ه  لك قت لش  لم   هذه ءللفليةمت تا ةفظش ءلحيمن تءخ  ة،لطيالتإ

 تسجيل اإلجابة - 2

   ءل، ل   م،لختءش قلش فزراإ شهامك ثالث  فاشءع ةن ءل، ل  تا  إطامر  ء،ل ةم ءلرليت ي س  ة،  ءل،ر  ءلخم   قيمس ءلح ش تا
 :هذء ءلة، 

 ذءت إ م مت ةحتت إ ف، ل  . أ
 ة لشح إ ف، ل  . ب
  مزل إ ف، ل  . ت

 المحددة: اباتاألسئلة ذات اإلج -أ

ث  ليك تقاط فن لها  تء ار   لاا ءلارقش )ءل اشتم ءلاذ  شلل، ي  إ م   ءلة حش  اءل، ل  ل شن ةتشا  تا ء ،ل يمن نهذء ءلاشع ة إ م مت
 يلطم ا ة  إ م لهإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ  ات ش  تءت للةيمه؟  يم 206

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 

209 



 

383 

فن ءل،ادء  يلفلااا  اأ ثر ةان  ااات ش لياك فن ل،اا   ءإل م ا  ءلخمصاا   ف ءل،ا ل  ذءت ءإل م اامت ءلةحاتت  قاات ل اشن ةلفاتت  ءل اااشت   فاؤ
ءلةشءصالت  م  ي،أ   ن ش، ي ءل،ر  ءلةفيل ء،لةمر تا  122إ تةثال ءل،دء  ءللملاق   ء القم  لإل م    لا ءل ات  حتء     ات  لا 

 ءلغملس للذهمس إلا فةم ن ةخلل  إ تاءل،ر  ل،لفةلهم فترءت  ءللا

 خمر ه: فشللذهمس لألةم ن ءللملي  ،شءا  ملقري  ءلحا  ءلحم  ءلغملس  ات  تال،لفةلهم فترءت ءل،ر   ءللاش،يل  ءلةشءصالت  ها ةم 122

  

 ةليم  
 لا 
 ءلقتءش

  ةفتيه
 ةر س

 فلش يس
  مش

  قطمر
 ةلرش

  لم ،ا
ةي رش م    
لشك لشك  
  ةشلش،ي 
 ء ره

 ش،يله
اق  
 خمصه

  ش،يل 
 ةشءصالت
خمص  

  ة  ملف
ءلةتر،  
 إإءل 

 فخرأ

 )لذ رم
   

 ياط ا

  

 ء ر 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ء  لتء ي  ءلةتر،  .11 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءإل تءتي  ءلةتر،  .11 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءلثماشي  ءلةتر،  .12 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءلط ي  ءلشحت  .13 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءلفمش  ءلة،لل ا .14 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءل ريت ة لس .15 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءللش يس ةشق  .16 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ءلقطمر ةحط  ةلرش ةحط  .17 

 98 97 96 07 06 05 04 03 02 01 ر مءلفة  )رس ءل، ة من .18 
 

 

ثاش ،ا   إ م ا  ءلة حاشث شءالقا   فات ذلاك إلاا ءل اات ءللاملا  هذه ءلاش ي  ةن ءل،ا ل  يالش لش ياه ءل،ادء   ان  ا   اصار  لاا حاتء شتا
مس إلاا  ءلةتر،اا  للااذه ءلحم ا ءلغملااس  اات  تاا ءل،ار ل،الفةلهم فتاارءت  ءللاااش،ايل  ءلةشءصاالت  هااا تةاثال  ء،ااأ  ءلة حاشث   ةام .شه اذء

إ م   ءلة حشث شله  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ثش لفامشت ءل،ادء   ان  شي س  ليك ءالظمرء  لتء ي   ،شءا  ملقري   ءلحا فش خمر ه؟  
 شه ذءإإإ ءللملا  ءلةتر،  ءإل تءتي  ؟ شلالظر إ م   ءلة حشث شله  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ثش لالق  إلا ءل ات 

فن يالش ،ادء  ة ةش ا  ةان ءل،ا ل  ءلةللمليا   ان ءل اات ءلشءحاتا  ف ذءت ءإل م امت ءلةحاتت  قات ل اشن ةللمليا  لل اات ءلشءحات ءل، ل    فؤ
إلااا  ااات آخاارإ تةااثال ة ةش اا    لااا س ءل ااات فش ء القاام ءللااملاءل،اادء  ءلش  لحااتت فش فن ياالش ءل،اادء   تاااشذلااك  اان طريااا إ م اا  ةفيااا  

 120ءل،دء   ت اءلةاطق  ةح  ءلترء، ا  تاءل،ر  ءلةفيلي  ل،أ   ن ش شت  فؤ ءلليما  ،لةمر ءتا  122ش 121ا  120ءل، ل  
ا فةاام إذء 122ش 121م شا،ااأ  ءل،اا ل  1ا،ااأ   اان ش ااشت لااشءرع ةرصااشت  ف،اا لت تاا ذء  مااات ءإل م اا   افااش  اهاا  تء اار  حااش  ءل ااشت )

شهاش   ف ةات  إاامر  فش  120ءل،ادء   تاا ءللاملام ثاش االقا  إلاا ءل اات 8) م فش2 مات ءإل م       فش    ف ر   اه  تء ر  حش  ءل شت )
 ءللشءرع ءلر ي،ي   تا شء ي  

ةاطقلك )ء،ش ءلحا  ء،ش ءلقري م  تا إ ةملايش ت  ل    ه  120
 لفي  تيهم: ءللا

 هش لقييةك لهم؟ إ  ةم121

 مءل،ر   )ةن شءق  خ ر 

م ةغطيه ةاطقلك ---) ه إ 122
  لهم؟
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 ا،    لهم ء ر    ،ي   ةلش،ط   يته ء ر      افش  
   يره

 ا،  
 ةلش،ط 

  ا،  
 قليل 

      
 ء ر 

 8 3 2 1 8 3 2 1 8 2 1 ةرصشت  ف، لتإإإإإإإإإإإإإإإ لشءرع -1 
ف ةت  إامر  فش  شء ي  تا ءللشءرع  -2 

 2 1 ءلر ي،ي  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
 

8 1 2 3 8 1 2 3 8 

تا ءللشءرع  إامر ف ةت  فش  شء ي   -3 
 2 1 ءلتءخلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

8 1 2 3 8 1 2 3 8 

 2 1 ةتءرس لذش  ء حليم مت ءلخمص  إإإ -4 
 

8 1 2 3 8  

 
ةتءرس ثماش   مش  -5        
 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

8 1 2 3 8 

 
 8 3 2 1 8 2 1 ةرء ز ل مس ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإ -6        

     123إل   انتقل  

ءل،ار  ءلةفيلاي   ء،الةمر تاا  227ت ن  فؤ ءل، ل  ذءت ءإل م مت ءلةحتت  ي شن ة،ةشحم  تيهم  لفتت ءإل م امتإ تةاثال  ءل،ادء    ذلك
ءلل شأ لللر   ءلة، شل إ ت ذء ذ ار ءلة حاشث فااه لقاتش  لا شأ ة لش ا   شرقيا    هم   قتةت ءل،ر  ءللايهت  إلا لحتيت ءلطريق  ءلطرا 

يه  ةمن  تيذ ر فاه  اتةم لش ي ات ء،ال م   Bاه  تء ر  حش  ءل شت ) لةقم لا  فحات ءلة،ا شلين اها  تء ار  حاش  ءل اشت  ذهاسم شا،أله  شء 
(D يه  ةمن  تياذ ر   اس  اته فاام قاتةت لا شأ ة لش ا  ش قم لات فحات ءلة،ا شلين ا شيالحاظ فن هاذه ءلاش يا  ةان ف،ا ل  ل اشن م شا،أله  شء 

 شليس فرقمشإ … C, B, Aف شءت ءإل م مت تيهم حرش  

227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءلل شأ لللر   ءلة، شل   ن طريا إيه؟ قتةلش

 

 :تقص 

يه  ةمن؟         شء 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلللي شن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشرقي إإإإإإإإ ل شأ لقتيش

 ءإلالرات إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ل   

 ءلة، شلينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةقم ل 

 __________________________فخرأ

 )لذ رم

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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B 
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D 

X 

 

Z 

 

ءلةحااتت  ة اام  إلهاامت  إ م اا   فخاارأ  ي ااس شهاا  تء اار  حااش  ءل ااشت ءلةااامظر  فااؤ ءلحاام ت قاات يلهااةن ءل،اادء  ذش ءإل م اامت  تااا
لإل م اا   فخاارأ ا تااا هااذه ءلحملاا   اااتةم لهاا  تء اار  حااش   ااشت  فخاارأ  ل،اادء  ةفااين ي ااس فن ل لااس تء ةاام إ م اا  ءلة حااشث تااا ءل اارءغ 

ذء ءحل ت لة من فش،ا  ل لم ا  إ م ملاه ء،الختش ءلهاشءة  فش ق،اش ءلةالحظام ت تاا ءلاهميا  شء لاس  ءاظار ءلةلحشظا  تاا ق،اش ءلةش شتإ شء 
 ءلةالحظمت إ
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إيه ءل، س ءلر ي،ا تا  تش ءلصم  ة، ا ش  ل      302
 ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  ؟

 قمتر  لا ل ل   ءلشصالت ءلةازلي إإإإإإإإإإإإإ ة 

 لش ت شصل  ةيمه ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 إإإإإإإإإإإإإإإءل، اا غير ةرخ إإإإإإإإإ ءلة اا

فش  زا ةاهم غير ةلصل   ل    صر   ءلةاطق 
 صحا ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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6 
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 :فتوحةاألسئلة الم - ب

لهاام  ااشت ةحااتت ة،اا قمإ ش ااات ل،اا ي  ءإل م اامت  لااا هااذه ءل،اا ل  ءلة لشحاا  ي ااس  ليااك فن ل لااس إ م اا   فااؤ ءل،اا ل  لاايس  إ م اامت
ءل، ل  رقةي  شتا هذه ءلحمل ا ،ش  ل،   رقةام  م  ءلة حشث تا ءل رءغ ءلةش شت  ت  ةن شه  تء ر  حش   شت ةم ش مت  ةم ل شن إ 

يمه لهريم م فش ل،   لمريخام )ةاثال ،اا  تخاش  شصال  ةيامه ءللارس للة،ا ن ءلخام  لاقط  تيهم ءلةيمها ل ل   ءلة ءللا)ةث   تت ءلةرءت 
  إ0  شليس  ص ر مل،ر مإ  حظ فن ءلص ر ي،    

لهريم لأل،ر  )ةن     إيه فتلر  ءلةيمه  ل ل ك  يم 219
 ءلةصمترم؟

  مل ايه                       

  998إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

 

 

 األسئلة العازلة: – جـ

 هذء ءلاشع ةن ءل، ل  لفليةمت لكإ تةثال ءل،دء  يفل ر

 ":الصحي:نظام الصرف  301سؤال  راج  336

 ح شةي  ل                              

                 

 

 فخرأ        

  

339 

 

  لللا    ءلح شةيا  فش   شذلاك لن ة ةش ا  ءل،ا ل  ةان  ملة،ا ن لام  ءلصاحاهذء ءل،دء  إلا لحتيت إذء ةم  من اظمش ءلصر   يهت 
إ ت ذء  من اظامش ءلصار  301لم   للل    ءلح شةي إ شيلش هذء  ةرء ف  ءل،دء   صحاللفلا  ةن لتيهش اظمش صر   338إلا  337

م فةام إذء 337ءللملا )ءل،ادء   لا ءليةين ثش ءالق  إلا ءل،دء   لةش شتللل    ءلح شةي  ه   الة  تا ءلةر   ء   ملة، ن لم  ءلصحا
 إ339اشع آخر ه   الة  تا ءلةر   ءلةش شت  لا ءلي،مر ثش ءالق  إلا ءل،دء   ف  ملة، ن  ءلصحا من اظمش ءلصر  

ولسه مقدمتش  جديد يتالب

 على وصله 

 5 3 صفر

X 
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 ألخطاءتصحيت ا - 3

حاش  ءل اشت ءلةهش  تء فن ل،      ءإل م مت  تق  ششهشهإ  ملا،   لأل، ل  ذءت ءل شت ءلةحتت ة، قم لأ ت ةن فااك شهافت تء ار   ةن
ذء فخطاأت تاا  سءلةش شت فةامش ءإل م ا  ءلصاحيح إ فةام  ملا،ا   لأل،ا ل  ءلة لشحا  تي ا  لم ا  ءإل م ا   خاط  يات ية ان قرءالاه  ،اهشل  شء 

ل، ي  إ م   ءلة حشث فش إذء غير ءلة حشث إ م له تلأ ت ةن فاك قت لط ت  لا ءإل م   ءلخطأ ش،   ءإل م   ءلصحيح إ ش  لحمش  
ل س تيةام  فاتإ شلاذ ر فااه إذء ش اتت إ م لامن  ف ةمإ ه  خطين ةم لين )ءلطسم  لا ءإل م مت ءلخمط   حلا   يحتث ة،  إ م   

لياك ةثام   ان  ي يا  لصاحي   ف ل،دء  ةم قت   ية ن ة،لق ال   ات إتخم  ءل يمامت فن اقارر  ةان ءإل ام لين هاا ءإل م ا  ءلةقصاشت إ شء 
 .ءلخطأ

 تش ءلصم  ة، ا ش  ل    إيه ءل، س ءلر ي،ا تا   302
 ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  ؟

 قمتر  لا ل ل   ءلشصالت ءلةازلي إإإإإإإإإإإإإ ة 

 لش ت شصل  ةيمه ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

 ءل، اا غير ةرخ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة اا

فش  زا ةاهم غير ةلصل   ل    صر   ءلةاطق 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإصحا ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإ

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  
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 تعليمات اجنتقال - 4

،ايلش  206ءل،ادء   ت اا  تت للةيمه تءخلهإذء  من ءلة، ن   يش ت  تةثالاءلةهش  تء ف  لش ه للة حشث ف، ل    للشءتا ة  حمللهإ  ةن
إ ش  لاك فن 208ش 207ءل،ادء ن  ءلة حاشثلااه ةان غيار ءلةام،اس فن ل،اأ   209م ثش ءالق  إلا ءل،دء  2شه  تء ر  حش  ءل شت )

 شقشع ةث  هذه ءلخطما خال  ءلةقم ل  ياف س  ل   ،ل ا  لا الي   ءلةقم ل إ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرأ  ات ش  تءت للةيمه؟  يم 206

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 
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 ءل، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ للشحت  لرأ ءلفتءت للشحت  ءل، اي  ش  للة اا  أ ةله؟ يم  207

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ أ ةله للة اا

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

  ريؤإ  ميطمرة لش    خط  ريؤا شءل، ل  ءلفمزل  ةحتت   ل شن فن    ءللفليةمت ءلةش ه  لل محث  حظ
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 قبل ترل األسرة اجستمارة مراجعة - 5

ل، ل   قرءا     ،دء   فامي إ شةن ءلةهش فن للأ ت ةن ءاك قت فل فت  ا  لفليةامت ء القام  ء،ل ةملك لةقم ل  ةما  ليك فن لرء   ء  فت
ق،شإ ش ات ءلهرشر ا قت لصح  ةم ، لله فش لشه   فؤ ءإل م امتإ  لياك فن لرء ا  ء ،ال يمن ق ا  فن  ف ءلةام،   شفاك لش لحذ  

شفات   زلت ةفه تلن لهاطر للفاشت  ةار  فخارأإ شاحان  ثءلة حش فخرأ إلا لالق  إلا ءلةقم ل  ءللملي  لاك قت لحلمج إلا لش يه ف، ل  
ذء  امن لاتيك  لاك تاا  ف ال فك  لا  لم   في  لفليقمت  لا ءلةقم ل  للفر فاهم قت ل،م تك تا لشهي  ءل،ا ل  فش لهاش ءلةلار إ شء 

للشهاي  ةام هاش غياار  ءلةياتءاالةلار  شءلةاتقا  ي يا  ل،ا ي  ءإل م ا  تاال للارتت تاا  لم اا  ةلحشظا   لاا شرقا  ءل،ا ل  ثاش فر ا  إلااا ء
 .شءه  تهش ةش شتين لة،م تلك

 

 استمارة األسرة المعيشية استيفاء: ا  خامس
 

 ءلةطلش اا ءلةفيلااي ا شقاات لااش شهاا   ةياا  ءل،اا ل   تقاا  للغطااا ءلةفلشةاامت ءللااا  مل،اار ء ،اال يمن هااش ء،اال يمن خاام    هااذه
ءلل،ف  للح ش ءلرليتإ ءلة مت  م شةرء  ي اءلح ش ءلرليت  ةخلل  ءلقطم مت ءلةف للقييش  

 المعيشية: األسرةاستبيان )استمارة(  مكونات 
: مللملاص ح  ءلغال  شءل يمامت ءللفري ي  شها  إلا مإلهمت   فق،مشاءلةفيلي  ةن ثةماي   ءل،ر ء،ل يمن  يل شن  

  ءل،ر  خصم   .1
 ةيمه ءللرس ختة  .2
 ختة  ءلصر  ءلصحا  حمل  .3
 لةحلي  )ءلطرا شءإلامر  شلح،ين ءل ي  مءللاةي  ء قطم مت .4
 ءللفليش ختةمت .5
 ءلشلي ءلر مي  ءلصحي   ختةمت .6
 ء قلصمت  لأل،ر  ءلشه  .7
 ةالحظمت .8

 

 إ  حتء   ق،ش  لا  ء،لي مال ي ي   ل صيلالره  يلا شتيةم
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 المعيشية األسرةاستيفاء بيانات استمارة  تعليمات

 : صفحة الغالف - أ

ءلة،ا  شلمريخاهإ  ةام للهاةن صا ح  ءلغاال  ءللأ يات  لاا فن  يماامت هاذء ءلة،ا  ،اري  شلان ل،الختش تاا  ء،شص ح  ءلغال   للهةن
 غير فغرءؤ ءل حث ءلفلةاإ

 لأ ياات إلااا  مإلهاامت  فق،اامةهءلة،اا  ش  شفهااتء لش اات ةقتةاا  لل محااث ءلهاات  ةاهاام هااش لفرياا  ءل محااث  ا ،ااه  صــفحة الغــالف خلــف تااا
إ ياالش قاارءا  ءلةقتةاا   لااا مل،اار   آخاارين فتاارءت م ،االةمر  ةاان  ق،اامشياالش ء،اال ةم   فااؤ ءل فن إة ماياا ةفلشةاا   لااا ءلة حااشث شهااا 

 ءلة حشث  ل مصيلهمإ

 : صفحة البيانات التعريفية - ب

 لللة   لا :  شءللافن ل تف ءلةقم ل   ليك فن ل لس ءل يمامت ءللفري ي  لأل،ر   ق  

 ءلةحمتظ  ء،ش 
 ءلق،ش   ءلةر ز ء،ش 
  حهر شري ةن حيث  ءللصاي 
 ءلشحت  ءلةحلي  ء،ش 
 ءلليمخ    ءلقري  رقش 
 ءلقطف  ءلة،محي  رقش 
 ءلة اا رقش 
 ءلشحت  ءل، اي  رقش 
   ءل،ر ءلةفيلي  تءخ  ءلقري  ثش  لم   ف،ش رس  ءل،ر ي س  لم   رقش  فيهم  

ءلةلار   ااتةم يقاشش  لخصاي  لشتير هذه ءل يمامت لك  شء،ط  صحي   ءللخصي  ءلخمصا   مل محاث شءللاا ،اش  ل،الشتيهم ةا   شيلش
 ة ةش   ءل،ر ءلةفيلي  لك ص مه    يشش  ة إ 

 ءل،ر ءلللي شن شرقش ءلةش مي  لرس  رقش  
 لل صي  م ءلفاشءن 
  ملشحت  ءل، اي  ءل،ر  إقمة  شةت  

ياامر  ءلشلااا شءللااا ف لااس لحاات ق،ااش زياامرءت ءل محااث لاامري  ءلزياامر إ شف،اال ة  ءل يمااامت ءلةحااتت  تااا ءلفةااشت ءلش  ءلةخصاا  للز   ااذلك
 ماات ةطلش ا إ شل،ا    يماامت ءلزيامر  ءلثمايا   إذء ءللمليا ءلةلار  شالي ا  ءلةقم لا ا شلامري  ءلزيامر   ء،اشش  شء،اةكللهةن ءللامري  شءل رياا 

 م  تا ءلفةشت ءلثماا ) ا س ءلطريق  ءل،مل  ذ رهمم شه ذءإلملي  من هامك زيمر   إذء)

تاا ءلحياز  ءللمليا ءل،اطر ءلخيار ةان هاذء ءلق،اش لل،ا ي  لامري  ششقات ءلزيامر   إلاءلر شع  إلالمج ،ش  لح ءل،ر حمل   تش ةقم ل   تا
تاا ءلزيامرلين ءلشلاا شءلثماياا    ل لاس لاي م لحاات  يماامت ءلزيامر  ءلاهم ياا إ  مل،اار لاش لاالة ن ةان ء لصام    إذء إ ش2 ش1ف،ا   ءل ةات  

 حي   لخصي  ءل محث ءلخمص   كإزيمر  لأل،ر  تا ص آخرش ليك فيهم ل، ي  الي   

 إالمعيشية األسرة أفرادعدد  بإجماليالمعيشية عليل استيفاء الجزء الخاص  األسرةاجنتهاء من استيفاء استمارة  بعد

 ان  عند بداية كل قسم سيتوجب عليل تسجيل رقم سطر المستجيب في هذا القسم. جحظ



 

389 

  األسرة: خصائص األول القسم

 :ب102 – 101من  األسئلة

شي ه  فن ي شن  ءل،ر ية اه إ طما ةفلشةمت تقيق   ن  ءل،ر لخ  ةام،س ةن  إلاءلةفيلي   ءل،ر ء،لةمر   إللةمشلحلمج  ش ،
 إلةمةااهةش ااشتء تااية ن ء  لةاامت  لااا لااخ    ياار )رءلااتم تااا إ طااما هااذه ءلةفلشةاامت  لاارط  ءل،اار لااش ي اان رس   ذءتاا ءل،اار ارس 

للاك ءلةفلشةامت تاال لحامش  ءلحصاش    ءإلت الش ي ن هاامك لاخ  ية ان ء  لةامت  لياه تاا   ذءلةمر  ا ت ملةشهش مت ءلةش شت   م ،
اةم ءذهس   ةر  ثماي إ  ءل،ر هذه  إلاف،ر  فخرأ ثش  ت  إلا ليهم ةن ط   ةثال شء 

إ ثاش ءلغاال صا ح   خلا  لاشس شءلره ءلهات  ةان ءلزيامر   ةام هاش ة إليهل ت ءللخ  ءلةام،س ل رءا ءلةقم ل  ةفه قتش ا ،ك   اتةم
 األســرةالت كيــد علــي مفهــوم  مــ ) ءل،اار  ااتف  اارس  ءل،اار ءلةفيلااي  ءلااذين يقيةااشن تااا هااذه  ءل،اار  فتاارءتفن يخ اارك  أ،ااةما  ءطلااس ةاااه

مرغا  ءلةفيلي  ةن ءلة حشث ف ل هش تا ءل،طر ءل  ءل،ر  فترءتف،ةما  لحص   لامإ  فت فن الذي ذكر من قبل األسرةالمعيشية ورب 
ذءإ ش ءل،اار  اارس  ء   مللرليااس  ااتاء ش،اا    اا  لااخ  تااا ،ااطر  لااا حاات 102تااا ءل،اادء   تاارت  12هااامك ف،اار   هاام ف ثاار ةاان  ت مااا ء 

ءلثماياا   لةاا  )لاام  م شقااش  لال،االةمر ف،اا   ءلقم ةاا  ءلشلااا شي لااس  لااا ءلصاا ح  ءلشلااا   الةاا فخاارأ شل اان  فاات شهاا   ء،االةمر ء،االختش 
 ءل،ار  فتارءتقات لاش ل،ا ي   ا   فااهةان  أ تس للل102ف ش102 ءل، ل  إ،م  .إإإ ءل 14ثش  13 رقش  ل تف ل اءلة،ل،ل   قمش لغيير ءلر 

 ف  ترتإ  إغ م ءلةفيلي  شلش يلش 

زش لاه شفش ته غيار  ف ثاش  م للاه ءلاششيا  ) ءل،ار هش فن ا تف  رس   تش ءلةفيلي  تا ءل ءل،ر  فترءتءلةل   تا ل، ي  ف،ةما  شءللرليس
ءلشلاا  ش ا ل،    يمامت  ا  زش ا  شفط ملهام  مللرلياس ح،اس لرلياس ءلز  ءل،ر ش ينم تا حمل  ش شت ف ثر ةن زش   شءحت  لرس ءلةلز 

ل ا   م لا  اششيا  تاا  ا  ف،ار  ةفيلاي إ ثاش  ءإلة امنهاذء  ءللرلياس ءلاةطاا  قاتر  ء،الختءششفط ملهما ثش ءلثمايا  شفط ملهامإإإ ءلا إ شي اس 
 شتا ءلاهمي  ،   ءللخم  ءآلخرين ءلذين   يالةشن لأل،ر   صل  قرء  إ ل،ر اءف  ف هما آخرين تا  تشن

 .التاليقبل اجنتقال للشخص  اعن كل شخص عل  حد 119 - 103أن  سوف يتم توجي  األسئلة من  جحظ

 :"األسرة"صلة القرابة برب  103 السؤال

ي اس فن  إ ش103 لةامت  لاا ف اشءت صال  ءلقرء ا  ءلخمصا   ،ادء   م  ءل،ار م صال  ء ،اش  ارس 103تا ءلفةاشت ءلثملاث )،ادء   ،  
 بالنسـبة كـل فـرد فـي القائمـة صـلةشلأ ات ءااك ،ا لت  ءل،ار ااهلش  ل، ي  ءلصل   تق  شخصشصام  ااتةم ي اشن ءلة،ال يس لايس رس 

 إاألسرةلرب 

 :"العمر" 104 السؤال

،ااا   ن ،ااشر ءل،اااشءت تةااثال ءلط ا  ءلااذ   ةااره فقاا  ةاا تشن اا ف  لاا ءل مةتااا هااذء ءل،اادء  لحتياات ءلفةاار  مل،ااشءت  شءلةطلاشس
،اااا إ ،اا   ءلفةااار تااا ءلةر فااامت                 ةاااره خةااس ،ااااشءت شاصاا  ي لااس     شءلااذ ي لااس                    

 هام هش  ةر ءللخ  تا فخر  يت ةيالت لهإ ةرءلةخصص  لذلك شلذ ر فن ءلةقصشت  ملف

 :"النوع" 105 السؤال

 لشها   لإلامثإ ش لا ءلارغش ةان فن ءل،اةما قات  2  للذ شر شحش  ءل شت  1 ءلاشع  ه  تء ر  حش  ءل شت    ل، ي خم  ءل،دء   هذء
 إءل إإإ فةم  - مره -ةن ءلهرشر  ءللأ ت تا حمل  ءل،ةما ءلةللر   ةث   صةت  فاهءلاشع إ  

 :سنة ف كثر" 12 فراد"الحالة الزواجية لأل 106 السؤال

 ص ر   ص ر   5 ص ر 
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إ ،اا    ااشت ءإل م اا  ءلةااامظر للحملاا  ءلزشء ياا  ل اا  تاارت )لااش يلاازشج ف ااتء   خمطس  قاات ،ااا  تااأ ثر 12 لألتاارءتء ءل،اادء  لش يااه هااذ ياالش
ذءقرءن ةلزشج فرة  ةطلا ةا ص مإ ش   م  قت قرءنإ 3 من ءللخ   لس  لم ه تقط شلش يلش ءلزتم  ،   ءل شت ) ء 

 "الحالة التعليمية": 113 - 107من  األسئلة

 فتارءتتهاا ل ةيا   112 إلاا110ةان  ،ا ل ءل فةامإ سـنوات فـ كثر 6 ءل،ار  فتارءتل ةيا   109 إلاا 107للفليش ةان ف، ل  ء ل،  

لفلايةهش  فشءلذين لش ي،ا ا لهاش ءلاذهمس لللفلايش  ءلترءتةش ه ل ةي   تهش 113السؤال  أما. سنة 18-6تا ءلفةر ةن  ءل،ر 

 إتأق ء لتء ا  5

 بالتعليم":"اجلتحاق  110 – 107من  األسئلة

 مات ءإل م    افش  ه  تء ر  حش  ءل شت   ذء  ت فشءلةتر،   إلا، ا له ءلذهمس  قت من ءللخ   إذء  ةم مللفر   107 ءل،دء  يهلش
،اام م ش 1) ذءإ ش 111 إلااا 108ءل،اا ل  ةاان  ء  أن  جحــظإ 112ءل،اادء   إلااام ثااش ءالقاا  2 مااات ءإل م اا      هاا  تء اار  حااش  ءل ااشت ) ء 

 . ميةوليست الكتاتيب أو فصول محو األ نظاميةالمدرسة ال هيدرسة المقصود بالم

 لاا فخار ،اا  خلصااهم  ءللفار  يالش 109 ءل،ادء يالش ء ،ل ،امر  ان آخار ةرحلا  ترء،اي  ءللحاا  هاام ءللاخ  شتاا  108 ءل،ادء  تاا
ءل اشءت  م،الختءش  لاذلك  تاا ءلةر فامت ءلةخصصا 109شءل،اا  تاا ،ادء   108 ا مه تا هذه ءلةرحل إ ،    اشت ءلةرحلا  تاا ،ادء  

 شي،ا  م 3) 108ي،ا   تاا ،ادء   تيهم من ءللخ  ةثال  قت خرج ةن فشلا إ تءت  تشن فن يا     ذءءلةش شت  تا ف،   ءل تش إ ت
مإ 3) 109تاا ،ادء   م شي،ا  2) 108تا ،ا  رء فا  ء لاتء ا ي،ا   تاا ،ادء   حمليم من ءللخ   إذء فةم)ص رما  109تا ،دء  
 إ114س  إلا= ةتءرس ة لة  ءالق  13= ةتءرس لفليش تليمت 12س  م  ءإل تا حمل  

ذءش  114،اادء   إلااا،ااا  ءالقاا   18ةاان  ف  اار اامن ءل اارت  ةااره  إذءا 110ءل،اادء   تااا   110 ءل،اادء  إ،اام  ،ااا  18-6 اامن  ةااره ةاان  ء 
 ماات   ذءم تاا ف  شقاتإ تا2012 2011) حمليا خاال  ءل،اا  ءل  مةفا ءلةتر،ا  فش ءل إلا من ءللخ  يذهس  إذءةم   ةفرت شهش يهلش 

 مإ2 مات ءإل م       ته  تء ر  حش  ءل شت ) إذء فةم 114م شءالق  إلا ءل،دء  1ءإل م    افش  ه  تء ر  حش  ءل شت )

 "أسباب عدم استكمال التعليم":  111 السؤال

تا  ءل،ا مس ءللاا  فلات ءللاخ  يلارك ءللفلايش ش  ةفر  إلااءلاذين لر اشء ءللفلايشا حياث يهات  هاذء ءل،ادء   ترءتءل إلاهذء ءل،دء   يش ه
ءلةش اشت  تاا ف،ا   ءلصا ح    امل شءتإ ء،الفن أننا نس ل عن جميـ  األسـباب التـي جعلـت الشـخص يتـرل التعلـيم جحظي ة  لفليةهإ 

فاهااا لفليةااه  اامن ءللااخ  قاات فلااش لفليةااه ف  فاااه ةااثال    ذءش،اا   ءل ااشت ءلةام،ااس إل م اا  ءلة حااشث تااا ءلةر اا  ءلةخصاا  لااذلكإ تاا
ذ اار ءلة حااشث ف  إ م اا   إذء فةاامم تااا ءلة اامن ءلةخصاا  لااذلكإ Yيفةاا   هااذه ءللااهمت  تهاا  ءل ااشت ) حملياامفش ءلثااماش  شهااش   اامةفاءل

ذء ذ ااار ثإل م اا  ءلة حااش  لةام،اا  فخاارأ ةثاا  ف،اا مس صااحي  فش  اااتش ءلرغ اا  تااا ءللفلاايش فش ف  لااائ آخاارا تهاا   ةياا  ءل اااشءت ء إ شء 
فن هاذء ءل،ادء  ي،اة    حاظ إم تاا ءلة امن ءلةخصا  ةا  ذ ار ءل،ا س Xر ءلةتشاا   امل شءت تها  ءل اشت ) ءلة حشث إ م   فخرأ غيا

 إ 114 لفتت ءإل م متإ ،   إ م   ءلة حشث شءالق  إلا ءل،دء  

 "أسباب عدم اجلتحاق بالتعليم":  112 السؤال

ذءش  113،دء   إلا،ا  ءالق   18ةن  ف  ر من ءل رت  ةره  إذء هذء ءل،ادء   يش هإ 112قش  لش يه ءل،دء   ،ا  18-6ه ةن  من  ةر  ء 
ةفرت  ءل، مس ءللا  فلت ءللخ    يللحا  امللفليشإ  إلاءلذين لش ي، ا لهش ء للحما  مللفليشا  حيث يهت  هذء ءل،دء   ترءتءل إلا
ش  ي اس ءلةش اشت  تاا ف،ا   ءلصا ح  إ ء،الفن  امل شءت أننا نس ل عن جمي  األسباب التي جعلـت الشـخص ج يلتحـق بـالتعليم جحظ
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ذ ار ءلة حاشث إ م ا  ةثا    ذءش،   ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث تا ءلةر   ءلةخص  لاذلكإ تا ليك ذ ر للك ءل، مس للة حشث 
 ءل شءت ءلةام،   إل م   ءلة حشثإ ةي آخرا ته    ااف، مس صحي  فش  تش ءلرغ   تا ءللفليش فش ف  ل

 بالقراءة والكتابة": ما"اجلم 113 السؤال

هذء ءل،دء  يش ه تقط لة ةش   ةفيا  ةان  ش مللملا ا  فشترءي   ملقرءا  شءل لم     لا من ءللخ   إذءتا ةفرت  ةم  113 ءل،دء  ي يت
ا ءلةر ا  ت ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث ،  ق إ  أء لتء ا ت 5لفليةهش  فشءلذين لش ي، ا لهش ءلذهمس إلا ءلةتر،   شهشءللخم  

 إ م3    يقرف ش  ي لس =2  يقرء شي لس = 1ءلةخص  لذلك ةن  ين ءل تء   ءلةش شت  ف،   ءل،دء ) يقرف تقط =

 العملية": لحالة" ا 119 – 114من  األسئلة

 إسنوات ف كثر 6ةفرت  ءلحمل  ءلفةلي  لأللخم   إلاهذه ءلة ةش   ةن ءل، ل   لهت 

 للمشتغلين": يةالعمل"الحالة  117 – 114من  األسئلة

 ااأ   ةاا  خااال  ءل،اا شع ءل،اام ا  لااا ءلةقم لاا إ   اات ةاان لشهااي  ةاام  قاامش اامن قاات  إذء فةاا  ءللااخ  شةفرتاا  ةاام  114 الســؤال يهاالش
 أ   ةا  ةقم ا  ء ار اقات  فش  يااا فش  اتشن ءلحصاش   لاا ف   مشهام هش ءلقي  ءلةقصشت  ملفة  للة حشثا حيث فن ءلةقصشت  ملفة

ءلل مري   ءل،ر  غرؤ  ي   فؤ ءلليما فش ءلفة  تا ف ةم  ل مري  صغير  فش ءلفة  تا ةزر   ءله  فش تا ف ةم  ف را فش  ة  
 اعةاألعمـال إلنتـاج أشـياء لغـرا اجسـتهالل األسـري، صـناعة الجـبن و الزبـد ، صـن أمثلـة)مـن فش  ة   غرؤ إالمج فليما لل يا  

ف ااامس   ذءفش ،ااام مت ةلقطفااا إ تااا مش ااامن هاااذء ءلفةااا  ل لااار  قصاااير  ،اااشءا  ماااات فيااا إذءحلاااا  المربـــ  ، صـــناعة الحلويـــات، .........(
كان الشخص مرتبط بعمـل  إذاأن تتقص  وتس ل  ما  يجبءلة حشث فن ءللخ  لش يقش  أ  ةن هذه ءل ةم  خال  ءل، شع ءل،م اا 

يار ةارل ط  اأ   ةا  خاال  ءل،ا ش ين ءلقامتةينا   يفةا  شغ لاخ ذ ر ءلة حاشث فن ءل  ذءت وسيبدأ في  خالل األسبوعين القادمين.
 امن    إذء فةامم 1ته  تء ر  حش  ءل شت ) حمليمف مس ءلة حشث فاه يفة   إذء فةمإ 118ءل،دء   إلام شءالق  3ه  تء ر  حش  ءل شت )

ءل،ادء   إ،ام تاا  للام ءلحامللين م ش 2شل اه ةرل ط  فة  خال  ءل لار  ءلقمتةا  )ءل،ا ش ين ءلقامتةينم ها  تء ار  حاش  ءل اشت ) حمليميفة  
 إءللملا

وجبد أن يتم وض   حالياأو بسبب أجازة اعتيادية فهو يعمل  مرامن عمل  سواء بسبب  ةأجاز  حالياأن الشخص الذي ي خذ  جحظ
 ( في هذا السؤال. 1دائرة حول الكود )

فش ءللاا ،ايقشش  هام تاا ءل لار  ءلقمتةا ا يالش  لم ا   حمليامفا  يهلش  ط يف  ءلفة  تاا ءلةهاا  ءلر ي،اي  ءللاا يقاشش  هام  مل  115رقم  السؤال
 ماات ط يفا   إذء فةامم ا 1 ماات ءإل م ا  تء اش يالش ءخليامر ءل اشت )  ذءط يف  ءلفة  ل   ترت ةللغ  فش ةرل ط  فة  تا ءل لر  ءلقمتة ا تا

 كإش لم   ءل شت تا ءلةر   ءلةخص  لذلم شه ذءإإإإإإ2ءلفة  ةدقت يلش ءخليمر ءل شت )

ءلذ  يتخ   ط يفله تيةم يزءشله صمحس ءلفة  ةن المط شلقلها ط يف  إا مزه ةت  ةحتت  )لزيت  ن ،ل   ءلفة المؤقت:  العمل
  مالهم ه )تا ةت  لزيت  ن ،ل  ءلهرمإ شيالهاءلهرم ا فش ياصس  لا  ة   ذءله 

 المط ش  ي،لغرا إا مزه ف ثر ةن ،ل  فلهرإءلفة  ءلذ    يتخ   ط يفله تيةم يزءشله صمحس ءلفة  ةن  :المتقط  العمل

 ةشء،ش تشري  ةلفمر   ليهمإ تاءلفة  ءلذ  يلش  الموسمي: العمل
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فش ءللاا ،ايقشش  هام تاا ءل لار  ءلقمتةا ا  حمليام من ءلفة  تا ءلةها  ءلر ي،ي  ءللا يقاشش  هام  مل فا   إذءيهلش  ةفرت  ةم  116رقم  السؤال
 ةر ا م تا ءل1يلش  لم   ءل شت )   ءل،ر   تشن ف ر مات ءإل م   يفة  لح،مس ا ،ه  ذءس ءلغيرإ تلح،م فشهش لح،مس ءلة حشث ا ،ه 

 م شه ذءإ2ءلغير  م ر يلش  لم   ءل شت )ا ،ه فش  مات يفة  لح،مس  إذء فةمءلةخص  لذلكا 

ه ءلة حااشث تااا ءل لاار  ءلقمتةاا ا تااا  ةاا  ةفلشةاامت  اان اااشع ءلقطاامع ءلااذ  يفةاا  تيااه ءلة حااشث فش ءلااذ  ،اايفة  تياا 117 الســؤال ي ياات
شيقصت  ملقطمع ءل ه  ءللا يرل ط ءل رت ءلةللغ   هم فش ءللا ،يفة   هم تا ءل لر  ءلقمتة  شلهم حا ءإللارء   لياها ،اشءا  امن ءلقطامع 

ذء لاش  ت فخارأفش ءلقطمع ءلخم  ،شءا تا ةالأ  فش خمرج ءلةالأ  فش تا ف  قطم م ءلفمشءل ةم   قطمع فش ءلفمشءلح شةاا ءلقطمع  شء 
هاا  ءل ااشت ءلةام،ااس إل م اا  ءلة حااشث تااا ءلةر اا   م تااا ءلةر اا  ءلةخصاا  لااذلكإ6ي،االطي  ءلة حااشث لحتياات ءلقطاامع ياالش  لم اا   ااشت )

ءل اازا ءلخاام   مللفري اامت تااا هااذء ءل ليااس ،اا   تااا ءلةخصاا  لااذلك شء،االفن  اامل شءتإ ء،االفن  لفرياا  ءلقطم اامت ءللااا لااش لفري هاام 
 إ 120فش ءل،دء   ءللملالق  إلا ءل رت ء،ل م   ءلة حشث شءا

 ":العاملين"الرغبة في العمل لغير  119 -118 السؤاجن

شءلغير ةرل طين  اأ   ةا  خاال  ءل لار  ءلقمتةا   حمليم ءلفمةلينلهت  هذه ءل، ل  للحتيت ءلةلفطلين حيث يلش لش يه هذه ءل، ل  لغير  
 مإ 114تا ءل،دء  فش ءلذين لشق شء  ن  ةلهش )ءلذين ف م شء     

 فشخاال  ءل لار  ءلقمتةا  يرغاس تاا ءلفةا    شءلغيار ةارل ط  اأ   ةا حمليام من ءللخ  ءلذ    يفةا   إذء ةفرت  ةم  118 لسؤالء يهلش
  اأ   ةا   ملقيامشف امس ءلة حاشث فااه   يرغاس  إذء فةامإ ءللملاءل،دء   إ،م م ثش 1 مات ءإل م    افش  ه  تء ر  حش  ءل شت )  ذء إ ت

 إ120فش ءل،دء   ءللملاءل رت  إلام شءالق  2خال  ءل لر  ءلقمتة ا ته  تء ر  حش  ءل شت )

  ذءتيهاالش  ةفرتاا  هاا  ءللااخ  ءلاذ  يرغااس تااا ءلفةاا  ة،الفت ل ااتا ءلفةاا  تااا خااال  ف،ا ش ين ةاان شقاات ءلةقم لاا ا تاا 119 الســؤال فةام
ف امس ءلة حاشث فااه غيار  إذء فةاممإ 1الحقين ه  تء ر  حش  ءل شت ) مات ءإل م    افش  ف  فاه ة،لفت ل تا ءلفة  خال  ءل، ش ين ءل

 مإ   2ة،لفت ل تا ءلفة ا ته  تء ر  حش  ءل شت )

 :" توفر الخدمات المحلية وتقييمها " 212، 121، 120 األسئلة

 ءللغطياا ياايش شلحتياات ا،اا ه ثااش لق  الفااي  تيهاام ءل،اار  ءللااا ءلقرياا فش  ءلحااا تااا  ءل،اادء  خاام   لحتياات ءلخااتةمت ءلةحلياا  ءلةلااشتر  هااذء
إ ءللملياا ق اا  ء القاام  للختةاا   ء اان  اا  ختةاا   لااا حاات121،122، 120 مل فاا إ شيرء ااا فن ياالش لش يااه ءل،اا ل   ءلةش ااشت  ملخااتةمت 

حملا   اتش لاشتر ءلختةا   تاا فةاما 121ثاش يالقا  لل،ادء   120،ادء   تاا اافش  ءإل م ا حملا   تاام 1حيث يلش شه  تء ر  حش  ءل اشت )
 إءللملالل ات  شءالق مم 8 ال ف ر  )شه  تء ر  حش  ءل شت ) ءإل م  مم فش حمل  2تء ر  حش  ءل شت ) )شه 

 ل اشتاظار ءلة حاشثا ششها  تء ار  حاش  ء   مات ءلختة   يته ةن ش ها إذءم 1ا يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) 121 ،دء يخ   شتيةم
 ال ف ار  يالش شها   ءإل م  ءلختة  ،ي  إ شتا حمل   فن ءإل م   مات  إذءم 3) من لقييش ءلختة  ةلش،طا  شتء ر  حش  ءل شت  إذءم 2)

 مإ8تء ر  حش  )

حمل   تايلشتر  هم إامر ا  ءللاءللفر   لا ا،   ءللشءرع ءلةرصشت  شءللشءرع ءلر ي،ي  شءلتءخلي   إلايهت   شءلذ ا  212 ،دء  شيش ه
فش     ياار    مااات ا،اا  إذءم 1إ حيااث ياالش شهاا  تء ار  حااش  ءل ااشت ) 3 فش 2 فش 1 لاا ءل اااشت  120ف اامس  ااافش تااا س  ءلااذ ءلة حاشث 

   مااات ا،اا  إذءم 3حااش  ءل ااشت ) شتء اار ةاان ءللااشءرع ف،اا لليها    مااات ا،اا ه ةلش،ااط إذءم 2 متاا  ءللااشءرع ف،اا لليها شتء اار  حااش  ءل ااشت )
 مإ8شت ) ال ف ر  يلش شه  تء ر  حش  ءل  ءإل م  ا شتا حمل    صغير   ءللشءرع ءلةرصشت

 :"انتشارا"وسائل المواصالت األكثر  123 السؤال
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 اات ءلاذهمس للفةا  فش ءللش اه للحصاش   لاا  ءل،ار ةفرت  ةم ها ش،يل  ءلةشءصالت ءل،م،ي  ءللا ل،لختةهم  إلاهذء ءل،دء   يهت 
 لااا ،اا ي  ءلةثاام  ياالش ،اادء     ي لااه ءلةحلياا إ شياالش شهاا  تء اار  حااش  ءل ااشت ءلةام،ااس إل م اا  ءلة حااشثإ تااا ءلةلااشتر فحاات ءلخااتةمت 

ء  لتء ياا ا  حااظ فاااام اقصاات ءلةتر،اا   إلااا)تاارت فش ف ثاارم  ااات ءلااذهمس  ءل،اار  فتاارءتي،االفةلهم  ءللاااءلة حااشث  اان ش،اايل  ءلةشءصااالت 
م Bءل اشت ) حاش   شتء ار  ءلقاتءشاةلايم  لاا  ء  لتء ي  من يذهس للةتر،   إذءم Aثش لشه  تء ر  حش  ءل شت ) ءلةتءرس غير ءلزهري  ا

م Dءل اشت ) حاش  شتء ار ا   امش فلاش يس امن ي،الختش  إذءم Cحاش  ءل اشت )  شتء ار   اش،يله اهريا ف  فشةر س  فش   من ي،لختش ةفتي إذء
فش  لم ،ااام ةثاا  ءلفاامش ءللااش يس) خااال    ش،اايله ف اار  ف  اامن ي،االختش  إذءم Eحااش  ءل ااشت ) شتء اار ا   اامن ي،االختش قطاامر فش ةلاارش إذء

فش  ءلةال اا ءل،ايمر ةثا    ش،ايله اقا  خمصا ف  امن ي،الختش  إذءم Fءل اشت ) حاش   ا شتء ار  ف ر لشك لشك فش ةشلش،ي    ةي رش م  فش
ش،ايل   ف  امن ي،الختش  إذءم Gحاش  ءل اشت )  ا شتء ار ف،ارله فتارءتفش ةلك فحت  ءل،ر ،شءا  مات ةلك رس   تء  فشةشلش،ي    فش ترء  

فخرأ لش لذ ر ة، قم ا شتا حملا   اتش ش اشت    من ي،لختش ش،يل إذءم Xحش  ءل شت )  شلشه  تء ر ةشءصالت لم فه للفة  فش ءلةتر، إ 
حاش    شها  تء ار  فخيارءم  ةفاا   ياط اإ ش Yءلةتر،  ء  لتء ي  يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) إلايذهس  ءل،ر  فترءتط   فش ف ثر ةن 

ظ فن هذء ءل،دء  ي،ة   لفتت ءإل م مت تي س  لياك لاتشين  ا  ءإل م امت ل ا  شي س فن لالح   يفر إ    مات ءإل م  إذءم Zءل شت )
  ات ةن ءل اشت

 والمراهقين: طفاللأل مخدمات تقد 126 – 124من  األسئلة

ءلقري  ءللا يقيش تيهم تا  فش،ة   ن ف  ختةمت لقتش للط   تا ءلحا  فن من ءللخ  قت ، ا له  إذء ةفرت  ةم  124 لسؤالء يهلش
التي تقدم للطفل  الخدماتإ 126ءل،دء   إلا ال يلش ء القم   ءإل م   افش يطلس ةاه ذ ر هذه ءلختةمت شتا حمل   إل م  ءحمل  

ءلفتيت ةن ءلختةمت لقتةهم ءل همت ءلح شةي  شءلغير ح شةي  ) مل ةفيمت ءلهلي م للط    امت  ءلط  ا ءلامت   هامك أنيقصد بها 
شءلالط  ءللا لفة   لا لاةي  ءلط   شة،م تله تا ءلحصش      ءل رءةجةتءرس ءلة لة ا شغيرهم ةن ءلصي اا ءلة ل مت ءلةلاقل ا 

  لا حقشقهإ

 لا ف  ةن للك ءلختةمت ءللا لقتش للط    ف،رله فترءت فحت فشحص  ءلة،ل يس  فن من ، ا ش  إذءتيه ءل،دء   ةم  يلش، 125 السؤال
 م شيطلس ةن ءلة حشث ذ ر للك ءلختةمت ءللا حص   ليهمإ1)  افش يلش ءخليمر ءل شت ءإل م  شتا حمل  

ءلةحاتت  حياث     ءل ارءةج،اة   ان ة ةش ا  ةان  فن امن ءلة حاشث ،ا ا لاه  إذء ةفرتا  ةام  126 ءل،دء  يهلش:  127، 126 السؤال
لةفرتا   127لش ياه ءل،ادء   ا ثاش يالشلل راامةجم ءلةاامظر 1 اافش ها  تء ار  حاش  ءل اشت ) ف امس  ذء لاا حاتءت  راامةجيلش ،دءله  ن  ا  

ةصتر ةفرتله  هذء ءل رامةج شي س  ليك ل، ي     ءإل م مت ةن  ين ءل اشت ءلةش اشت  ف،ا   ءل،ادء  ا تةاثال إذء ف امس ءلة حاشث ءااه 
 لةفرتا  ءلةصاتر تا ذء ف امس ءااه قات ،اة  127م ثاش لش ياه ءل،ادء   1قت ،ة   ن  رامةج ا ت  ءلط ا  يالش شها  تء ار  حاش  ءل اشت  ) 

  ءل اارءةجشة ةش اا   تااا ءلةر فاامت  ءلةخصصاا  لااذلك A ,C اان ءل رااامةج ةاان ءللل زيااشن شةاان ءحاات فصااتقم ه ي ااس  ليااك ل،اا ي   ااشت 
 :  مللملا اهام ه ءلةفاي 

 نجدة الطفل خط 
إ شيفل ر خط ا ت  ءلط    ،ا 18 إلاخط للي شاا ة ماا يهت  للقتيش ءلختةمت ءلالزة  ل ةي  ءلط م  ةن ،ن يشش  شهش
ءلة لة   لا  فترءتللحت ةن ءلفا  ءلةش ه هت ءلط  ا ش ةثم   فتء  تفمل  للرقم   ءلة لةفي  ةن  مت   آلي م 16000)

،م   ةن خال  ثالث تلرءت يشةيم إ  ةفاا  24إ شيفة  خط ا ت  ءلط    لا ةتءر لفةري ةصمل  ءلط م   ةخلل  ت ملهش ء
تا ف  شقت للة،م ت  تا ف  اشع ةن فاشءع ءلةلم   ءللا يلفرؤ  إليهف ،ط خط ا ت  ءلط   هش ءلخط ءلذ  ية ن ءلل شا 

 ءلةهش فاهم لرل ط ةن قريس فش  فيت  ملط  مإ  ا لهم ءلط   فش ءللا لرل ط  ه )ف  اشع ةن ءلةلم   ةهةم  مات ءلةل ل 
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 تعليم الفتيات مبادرة 
ءلصتيق  لل ليمت شخ ؤ ءل  ش   لةتءرسيفر   م هةن ةمء،ليفمس ءل ليمت ءلاللا لش يللحقن  مللفليش  إلاهذه ءلة متر   لهت 

تشن  ءششلشتير ءلحا تا لفليش ف،م،ا  يت ءلاش ي  ل ةي  ءلط م  تا ،ن ءإللز  ء  لتء ا مللفليش  ء للحماا،س  تاءلاش ي  
فتيت ةن ءل ليمت تا تا ءللفليش لل اشلشتير ءلحلةييزإ شقت ا حت ءلة متر  تا ءتللمه ءلفتيت ةن ءلةتءرس صتيق  لل ليمتإ 

 ف ثر ءلةامطا ءلةحرشة  ةن ءلختةمت ءللفليةي إ 

 المراهقين صحة 
للطالس ءلةرءهقين تا ءلةتءرس ءإل تءتي  شءلثماشي   ءإلا م ي لشتير ءلةفلشةمت ءلةلفلق   ملصح   إلا ءل رامةجهذء  يهت 

هذه ءلةفلشةمت تا ةلامش  ءل ةي  ش ملخ  طل   شءللر ي  ءل، ماي ا ش ف   ءإلا م ي ءلح شةي  شلفري هش  قهميم ءلحقشا 
 ةفمتتا ءلة ل ءإلا م ي ءحليم ملهش ءلخمص   ملصح   تيتءلقرأ شءلةامطا ءلةحرشة إ إالما ة مترءت ة  ءلةرءهقين للح

ي مت ءل،   للل ءإلا م ي ءلةخلل   شلقييش ةتأ ةفرتلهش  ل شن ءلصح   لشتير  ة  ء حليم مت ءللا لش للش لل يلهمإ فمة شء 
ل مهش فته   ياهش ش ين  إلي فالط   اما ةهمرءت للةرءهقين شلةقتةا ءلختةمت ءلةلفلق   هش  هت  لة ين ءلةرءهقين شخلا 

 إءإلا م ي  ءلصح ة  ءحليم مت ءلةرءهقينا شرت  ة،لشأ ءلش ا حش   فمة ةفهش شلزشيت هد ا  أتشءت فته  للل فمةلينءلةل

 يةمكافحة الهجرة غير الشرع مشروع 
شلل ي  ءل تء   ءإلي م ي   ين ءلل مس ءلةصر ا ش مات  يطمليمةا  ءله ر  غير ءللر ي  شخمص  إل إلا ءل رامةجهذء  يهت 

 ش تء لهم تا ةحمتظ  ءل يششإ ءآلةا ها إطالا حةل  لش ي  للل مس ءلةصر   مله ر   ءل رامةجءلخطش  ءللا يذي  ءلشلا ةن 

 األسرةصديقات وأصدقاء  برنامج 
شءللش ي   ةلم   شةخمطر ءلزيمت  ءل، ماي   ءل،ر رت  ءلش ا  قهميم ءلاةش ءل، ماا شلفتي  ،لش يمت  إلا ءل رامةجهذء  ت يه

ءل،ر شءلةق لين  حثإ  مششءلة لة   ل    ءل،ر   مت  ف فمتهما ةامهه  زشءج ءلط م  شلش ي  ءل،ر  ةخمطره  لا ءلط ل  ش 
ءلةاقشل   ا،يم إ الر  ةرءؤ ن ة،  مت ءإل مق  شءل  ر ح  ءلط ا شفهةيله تا ءل ل  ءلة  مل ءش لا ءلزشءج   شء ت ء للز 

ءلثقمت  ءلصحي  ءللا ل،م ت ءل    ءلة،لهتت   لا ءلةةمر،مت ءلصحي  ء ي م ي  شرت  ءلش ا  ملحقشا ءإلا م ي  شقهميم ءلصح  
ةحمر   ءللم فمت تا ة م  ءلصح  ءإلا م ي  شءلقهميم ءإلا م ي إ الر ءلةفلشةمت ءلصحيح  شلصحي  ءلةفلشةمت ءلخمط   ش 

ءلش،م    م،لختءش ملةفلشةمت للقلي  ءلةلم   ءلةلفلق    ءل،ر إ ت ش شة،مات  ة،لختةا شة،لختةمت ش،م   لاظيش ءل، ماي 
ءلط يفي  شفهش  م  هءلحة  شتا تلر  ءلا مس شتشء ت ءلر  ا أهةي  ءلةلم ف  ءلصحي  فثام ءلحشءة شلل ي  ء ،لةرءري إ لش ي  

 لا لحقيا فهتءته  ن  ءل رامةج يفة ءللطفيةمتإ  ة  ءلت مي  ءلالزة  لخط ءلةلشر  ءل،ري  شءإل الغ  ن زشءج ءلط م إ ش 
ءلتشرا ءللثقي  ءلصحا  ملشحتءت شءلفيمتءتا لقماءت  ملة،م ت شةرء ز ءلل مسا اتشءت لش ي   تطريا ءلزيمرءت ءلةازلي ا لقماء

 لهلي ا شغيرهم ةن ءلش،م  إ مل ةفيمت ء
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وزارة الدولة 

 للتنمية المحلية

Ministry of                                            

Local Development 

 الثاني: خدمة مياه الشرب القسم

ءلختة  ءلةقتة   شت هذء ءلق،ش تا ءللفر   لا ط يف  ختةمت ةيمه ءللرسا ةن حيث ةتأ ءلصم  ءلةشءطاين  ل  مت ءلةيمها ش  ي يت
ءلخمص   ملختة ا ش،هشل  حصش  ءلةشءطاين  ءلفشءة  ءلةلفلق   تر   ء،ل م   ءلة، شلين لح  ل مشأ ءلةشءطاين إلا لهشا  مإلهمت 

  لا ءلةفلشةمت ءلةهة  حش  ءلختة إ

 "بسطر المستجي" رقم  200 السؤال

  رقش ،طر ءلة،ل يس ،  

 " طبيعة مصدر المياه بالمسكن": 202-201 السؤاجن

ت ذء  من ءلةاز  ةلص   ل     اقط(الشرب ف مياه ةفرت  ةصتر ةيمه ءللرس تا ءلةاز  ) حظ فاام ا،أ  هام  ن  201 ءل،دء  يهلش
ا فةم إذء  من ءلةاز  ةلص   ل    ءلةيمه 205ما شءالق  إلا ءل،دء  1ءلةيمه ءلر ي،ي   ن طريا شصل  ةازلي  ه  تء ر  حش  ءل شت )

إلا ،دء   م شءالق  فيهم  2ءلر ي،ي   ن طريا شصل  خمر ي   مللا لر س تا ،مح  ةللر   ل ثر ةن ةاز ا ه  تء ر  حش  ءل شت)
ا فش لما مت ل ريغ ح شةي  )تاطمسم فش لما مت ل ريغ فليمز م مت ءلةيمه ءلةف أ   هشإ تا حمل  ةم إذء  من ةصتر ةيمه ءللرس 205

 لةفرت  ةصتر ءلةيمه ءلة،لختة  ل مقا ءلغرءؤ ءلةازلي إ ءللملاءل،دء   شف،م ا ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،سا لهملاخمص  لم ف  

ةن ةصتر آخر غير ءلل    ءلر ي،ي ا يلش ءخليمر اشع هذء ءلةصتر ةن ء خليمرءت ءلةذ شر   لرسحصش  ءلةاز   لا ةيمه ءلحمل   تا
ةيمه ،طحي  للة  لرع ءلر  فش  حير  فش  تش   –طلة   ةيمه  –)ةيمه  مة   ملحا يمت ءلفةشةي  فش ةم يطلا  ليه فحيمام  ءلغرءس 

 إ203ءلةام،س إل م   ءلة حشث ا شءالق  إلا ،دء  ةم ام ا  شه  تء ر  حش  ءل شت 

إلا ءلة حشث ءلذ  ذ ر فن ةصتر ةيمه ءللرس ها ءلةيمه ءلةف أ ا فش ءللما مت ءلح شةي  فش ءلخمص ا حيث  202 ءل،دء يش ه  
 ر ءلة حشث فاه يهت  إلا ةفرت  ةصتر ءلةيمه ل مقا ءلغرءؤ ءلةازلي إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإإذء ذ

 إ 205ي،لختش شصل  ةازلي  فش شصل  خمر ي  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ءل،دء  

 " مدط بعد مصدر المياه عن المسكن": 203 السؤال

 ةفرت   ش ي فت ةصتر ءلةيمه  ن ءلة، نا شذلك تا حمل  حصش  ءلة حشث  لا ءلةيمه ةن ةصتر آخر غير  203 ءل،دء  يهلش
 إءللملاءل،دء   شف،م ءلةيمه ءلر ي،ي  ءلةلصل   ملةاز  فش ءل،مح إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا  ل   

 " السبب الرئيسي في عدم اتصال المسكن بشبكة المياه ": 204 السؤال

ش ءلة حشث لةصمتر فخرأ للحصش  ءل، س ءلر ي،ا لفتش ءلصم  ءلة، ن  ل    ءلةيمه ءلر ي،ي ا شء،لختء  لحتيت 204 ءل،دء  يهلش
شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ فةم إذء ف مس ءلة حشث فن ءلةاطق  فش  زا ةاهم غير  لشي ش مللملا لا ءلةيمها 

س ءخليمر شهام ي  م5مإفةم إذء  مات ل    ءلةيمه لحت ءإلالما ه  تء ر  حش  ءل شت )4)ةلصل   ل    ءلةيمها ه  تء ر  حش  ءل شت 
إ  ات ءخليمر ءلة حشث ل  ةن ء خليمرءت ءلشءرت   مل،دء ا يلش  متشءحت  تقط حيث فن هذء ءل،دء    ي،ة   لفتت ءإل م إ م  

 إ219ء القم  ة ملر   إلا ءل،دء  

 "زمن استخدام المبحوث لخدمة مياه الشرب": 205 السؤال

م 2فش  1لختة ا شيلش لحشي  ءلة حشث إلا هذء ءل،دء  تا حمل  إ م مله  أ شءت ) ةفرت  ةاذ ةلا ي،لختش ءلة حشث ء 205 ءل،دء  يهلش
 ةم ، ا ءللرها شيذ ر ءلة حشث ءل لر  ءللا ء،لختش تيهم ةيمه ءلل    تفليم ا شلي،ت ءل لر  ءلةاقهي  ةاذ  202فش  201تا ،دءلين 
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تء  لةاز  لش لشصي  ءلةيمه له ةاذ ،اشءت طشيل ا تا،أله  ن قت ي شن ءلة حشث ،م ام   تي   تءي  لر يس ءلختة ا تفلا ، ي  ءلةثم
ذء ف مس ءلة حشث   لر  فق  ةن ،ا  ،   )ص ر ء لس. للختة  تا هذء ءلة، نم ءل فلا،اشءت ء ،لختءش  ص رم  -ءل لر   مل،ا إ شء 

 إ98 تا خمالا ءل،ا إ  شتا حمل   تش ةفرت  ءلة حشثا ه  تء ر  حش  ءل شت

 "وجود عدادات للمياه و كفاءة عملها ": 208 - 206من  األسئلة

،م  ءل،دء  1إ تا حمل  ءإل م    افشا ه  تء ر  حش  ءل شت)يمه ةفرت  ه  لتأ ءلة حشث  تءت للة 206 ءل،دء  يهلش ا شتا ءللملام شء 
 ةفرت  ه  هذء ءلفتءت  يهلش 207 ،دء إ ءل209ءلةام،سا شءالق  إلا ،دء   ءل شتحمل   تش ش شت  تءت فش   يفر  ه  تء ر  حش  

يهت  إلا  208 ءل،دء للشحت  ءل، اي  ءللا يقطاهم ءلة حشث تقطا فش للة اا    إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ 
ةفرت  ةتأ   ما  هذء ءلفتءت ف  تقله تا ح،مس ءلة،لهلك ةن ءلةيمه شءالظمش قرءاله  تشن ف طم إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س 

 إل م   ءلة حشثإ

 "جودة مياه الشرب ": 212 - 209من  األسئلة

إلا قيمس ةتأ رهما ءلة حشث  ن  شت  ةيمه ءللرس ) حظ فن هذء ءل،دء   ن  شت  ءلةيمه ا ،هم شليس  ن  209 ءل،دء  يهت 
طا ف  ءاط مع للة حشث  ات فن ل شن ةحميتء  تا ءل، ل  ءلخمص   رهما ءلة حشثين ش  لف شي س  ليك شت  ءلختة   ل    مشمإ 

إلقما ءل،دء  ش  لفلا اهم يم   لا إ م لهإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ت ذء ذ ر فاه رءها  ن  شت  ءلةيمها ي س 
 فن ل،أله ه  هش رءها تقط فش رءها إلا حت ةم حلا ل،لطي  فن ل،   ءل شت ءلةام،سإ

إلا ةفرت   يهت  210 ،دء  ل   ل صيلا  ن ط يف  ءلةل الت ءلةلفلق   ةيمه ءللرسإ ءل إلا ءللفر  لهت  212 – 210 ف، ل  
لةفرت  ةم ها هذه  211 ،دء هامك ةل ل   طفش ءلةيمه فش  ؟ تا حمل  ءإل م    افشا ءطلس ةن ءلة حشث ءإل م    لا ءل  ه

ءالق  لل ات  شش    ف ر   ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،سا ثلةفرت   ةتأ ل رءرهمإ تا حمل  ءإل م    ا     ف 212 شءل،دء ءلةل ل  
ءلخم   لشن ءلةيمه ثش رء ح  ءلةيمها ثش هغط ءلةيمه )ف  لتلهم شقش  ءاتتم هممإ ثش ءلةل الت ءلةلفلق   مل شءليرإ لقصا  يتء   ءللملا

فخرأ قش  ةل ل  م   ءلة حشثإ تا حمل  ش شت إل    شت ءلةام،حش  ءل تشء ريشء ههم ءلة حشثا ثش ه   ءللالللفر   لا ءلةل الت 
 إبتعدد اإلجابات فيها يسمت (211بنود اإلجابات في السؤال )أن  جحظ ل، يلهم تا خما  فخرأإ 

 " مدط تكرار انقطاع المياه": 215 - 213من  األسئلة

سؤال يركز عل  دورية انقطاع المياه ينبغي التوضيت للمبحوث أن ال وهناإلا ةفرت  تشري  ءاقطمع ءلةيمهإ  213 ءل،دء  يهت 
إ إذء ذ ر ءلة حشث  يشةيم   بمفردها، وليست بسبب انقطاع الكهرباء )الذي غالبا  ما يسبب انقطاع المياه للمنازل ذات مواتير الرف (

تشري م  ه  ءل شت حمل  ءإل م    ا  ف، ش يم فش لهريم  فش فخرأ )ءذ ر ءل تاإ 215 ،دء ما شءالق  إلا 1ه  تء ر  حش  ءل شت )
لةفرت   تت ،م مت ءاقطمع ءلةيمه  ن  215 ،دء لةفرت   تت ةرءت ء اقطمع تا هذه ءلةت ا ثش  214 ،دء ءلةام،سا شءالق  إلا ءل

 إ216ءلةاز  تا ءلةر  ءلشءحت إ تا حمل  ءإل م    ال لاقط  فش   ف ر  ءالق  إلا ،دء  

 موتور لرف  المياه": "مدط نقاء المياه ووجود 217 - 216 نالسؤاج 

ه  يقشش ءلة حشث  لاقي  ةيمه ءللرس ةازليم   م،لختءش ف  ش،م    مل اللر فش ءلغلاإ ه  تء ر  حش  ءل شت  لةفرت  216 ءل،دء  يهت 
ء  تيهت  إلا ةفرت  لت  ءلةيمه  ن طريا ،د  217 ،دء شء ل هما فةم ءل تة ءلةام،س إل م   ءلة حشثا ثش ء،أ   ن ءلش،يل  ءلة،لخ

 ءلة حشث  ن ةتأ لشءتر ةشلشر لرت  ءلةيمه  ملةاز إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ
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 "جودة خدمة مياه الشرب ": 218 السؤال

إلا ءللفر   لا رف  ءلة حشث تا  شت  ءلختة  ا ،هم )شيخلل   ذلك  ن ،دء   شت  ءلةيمه ءل،م ا لشهيحهمإ  218 ءل،دء  يهت 
ل شن ةحميتء  تا ءل، ل  ءلخمص   رهما ءلة حشثين ش  لفطا ف  ءاط مع للة حشث  ات إلقما ءل،دء  ش  لفلا اهم يم   فن شي س  ليك

 إ م لهإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ   لا

 " تكلفة المياه في الشهر": 219 السؤال

ءل،ر  تا ءلةلش،ط    لهر  لا ءلةيمه )،شءا ةن ءلل    ءلر ي،ي  فش ءللا لةم لتتفه  ءإل ةملاهذء ءل،دء  إلا ةفرت  ءلةقتءر  يهت 
أحيانا  يتم دف  فاتورة المياه كل   أن جحظتا ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ  ل ايهيقشش ءلة حشث  لرء هممإ ف لس قية  ل ل   ءلةيمه  م

ا يذكره المبحوث عل  أثنين وتسجيل الناتج في يجب قسمة م لذاجبد من تسجيل قيمة المياه في الشهر  وبالتاليشهرين، 
ذء ف مس ءلة حشث فاه   يتت  ف  المربعات المخصصة لذلل                             تا ءلةر فمتا  لقية للةيمها لأ ت ءاك قةت  ل، ي  ء لااإ شء 

 إءللملاثش ءالق  إلا ءل،دء  

 ه":" األمراا الناتجة عن تلوث الميا 221 -220 السؤاجن

يهت  إلا ءللفر   لا ف  ةلم س صحي  امل    ن ء،لختءش ءلة حشث للةيمهإ  لا ، ي  ءلةثم  يصمس ءلط م   220 ءل،دء 
لس ةن ءلة حشث ذ ر هذه ءلةلم س شءل ملغين  حم ت ةن ءإل،هم  لر   لةل الت تا  شت  ةيمه ءللرسإ تا حمل  ءإل م    افش ءط

 إ222فةم تا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر  ءالق  إلا ،دء   ي،ة   لفتت ءإل م مت ش،      ءل اشت حيث م221 ،دء لء)

 رأي المبحوث في إجراءات وتكلفة توصيل خدمات شبكة المياه للمنزل": 225 -222 األسئلة

الخمس سنوات  لخال شصل  ءلةيمه لةازله  م يهلش  ةفرت  ه  ، ا للة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله ءللقتش  طلس إلتخ 222 ءل،دء 
 ،دء إ فةم 226إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر ا ءالق  إلا ،دء  تقطالسابقة 

تيهلش  ةفرت  ةتأ ،هشل  ءإل رءاءت ءلةطلش   ةاه للشصي  ءلختة ا ه   مات  ،يط  فش ةفقشل  فش ةفقت  ةن ش ه  اظر  223
ءللقتش  ةاذيهلش  قيمس رهما ءلة حشث  ن ءلشقت ءلة،لغرا  224إ ءل،دء  ء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثءلة حشثإ ه  ت

 ملطلس شحلا حصشله  لا ءلختة  تفليم ا شةم يهش هام ليس ح ش ءلشقت ا ،ها شل ن رهما ءلةشءطن  ن هذء ءلشقتإ ه  تء ر  حش  
إذء  من ءلة حشث قت لقتش  ملطلس شل اه لش يحص   لا ءلختة   فتا ه  تء ر  حش   شت ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  

 لا قيمس رف  ءلة حشث تا ل ل   لشصي  ءلشصل  ةن ءلل    ءلر ي،ي  إ 225 ،دء إ ش ملةث  يهلش 226م شءالق  ة ملر   ل،دء  4)
ش ه  ها ةرل ف  فش ةق شل  فش ةاخ ه  ةن ش ه  اظر ءلة حشثإ يهش هام ةقتءر ءلل ل   شل ن ءلةه ءلةاز  )ف  ل ل   ءلةقمي، مإ ش 

 ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 

 

 "آليات التقدم بشكوط والرد عليها": 234 -226 األسئلة

   تش لقتش ةل ل  ةلفلق   ملةيمه فش  ؟إ تا حمل ف  ش شتحمل   تايهت  إلا ةفرت  ه  قمةت ءل،ر   لقتيش ل شأ  226 ءل،دء 
ء،ل ةم   لشإ فةم تا حمل  ءللقتش  ل شأ  مل ف ا ي235  ف ر م ءالق  إلا ،دء   –ءلة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله  ل شأ )  

 ءل، ل  ءللملي :
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ة حشث ة  ةرء م  ءللقصا ةن ءل اأن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل جحظيهلش  لحتيت ش،يل  لقتيش ءلل شأا شهام  227 ءل،دء 
  ن    ءلش،م   ءلة،لختة  لللقتش  ملل شأا ثش  لم   ف  ش،م   فخرأ لش لرت تا ء خليمرءت ءلةذ شر إ

ذء لش يلش حلهم فش ءلة حشث 1ه  لش ح  ءلةل ل  فش  ؟ا إذء لش ح  ءلةل ل ا ه  تء ر  حش  ءل شت ) ةفرت يهلش   228 ءل،دء  ما شء 
 إ230م ثش ءالق  إلا ،دء  8م فش ءل شت )2) ليس  لا ترءي   ذلك ه  تء ر  حش  ءل شت

إل م    م،سح  ءلةل ل  ةام،   للة حشثإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةا ملش ء،لغرءقه ةم إذء  مات ءل لر  ءللا ةفرت يهلش   229 ءل،دء 
 إ233ءلة حشثإ تا حمل  ءإل م    افش فش إلا حت ةم ءالق  إلا ،دء  

ءل،دء  تا حمل  إذء ذ ر ءلة حشث ءاه لش يلش ح  ةل لله  لا ءلرغش ةن لقتيةه ءلل شأ لللر    يلش ء القم  إلا هذء 230 ءل،دء 
 ال فش   ف ر   ءإل م  فش  ؟ تا حمل   فخرأءلة، شل إ لن هذء ءل،دء  يهت  إلا ةفرت  ه  قمش ءلة حشث  لقتيش ءلل شأ ل ه  

 إ233ءالق  إلا ،دء  

إ تا الج  إليه تيمن المبحوث عن الجهات ال تقص خرأ ءللا ل أ إليهم ءلة حشث للقتيش ل شءهإ يهلش  ةفرت  ءل ه  ءل  231 ءل،دء 
أن السؤال يسمت باختيار أكثر من  جحظحمل  ذ ر ءلة حشث ل ه  فش ة من ليس ةذ شرء   م ،لةمر ا قش   لم له تا خما   فخرأ إ  

 إبديل

ةل ل   فت ءللقتش  ملل شأ لهذه ءل ه  ة ملر  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   يهلش  ةفرت  ةم إذء  من قت لش ح  ءل 232 ءل،دء 
 ءلة حشثإ

تر   ءلرهما  لا ءلةقيمس  تءلةشءطن  ن ف،لشس ءللفمة  ة  ل شءها شذلك  لحتي رهمايهلش  مللفر   لا تر    233 ءل،دء 
 إ235لا حت ةم فش   ف ر  ءالق  إلا ،دء  إذء  من ءلة حشث رءها فش رءها إ 209ءلةذ شر ة، قم  ةن ءل،دء  

ا حيث يحتت تيه ءلة حشث ف، مس  تش ءلرهماإ ه  233ي يس  ليه ءلة حشثين ءلذين   يلفرشن  ملرهما تا ءل،دء   234 ءل،دء 
خما   فخرأ إ  ا قش   لم له تا  مل تء  ءلة حشث ل، س آخر غير ةذ شر  ذ رتء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  

 إأن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل جحظ

 "صور الفساد واإلبالغ عن ": 241 -235 األسئلة

 ل    مشإ ه  تء ر  حش  ءل شت  لةيمهءل،دء  إترء ا ي،   ءاط م مت ش آرءا ءلة حشث تا ح ش ءل ،مت تا قطمع ء هذء 235 ءل،دء 
 إ237 ال فش   ف ر  ءالق  إلا ،دء   ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م  

 ل  يهت  إلا ءللفر   لا ل   ءل ،مت ةن ش ه  اظر ءلة حشث فيهم ا قش  لل ي  ءلة حشث  لا إ طم ك ف ثر ةن  236 ءل،دء 
  فخرأ ةن  ين ءل شءت ءلةش شت  حيث ي،ة   لفتت ءإل م مت شذ ر ف  إ م ةن فل م  ءل ،متإ ثش قش  ل، ي     ةم يذ ره ءلة حشث 

 تا ءلة من ءلةحتت لذلكإ

فش إ رءةي  خال  ءلخةس ،اشءت ءلةمهي ا   يهت  إلا ةفرت  ه  ءهطر ءلة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله لتت  رلش  237 ءل،دء 
ا ثش ،دء  ءلة حشث  ن ف  ، س آخر ءهطره لتت  رلش ا شقش  ل، يله ءشلذلك قش  ذ ر    ءخليمر ةن ء خليمرءت ءلةش شت   لا حت

 تا خما   فخرأ إ

 التاليحالة وجود إجابة واحدة عل  األقل بنعم، أكمل إل  السؤال  وفي، 237في  إجابة السؤال  يراج  سؤال عازل هو 238 ءل،دء 
 .242، انتقل إل  السؤال ج، وفي أي حالة 239رقم 



 

399 

ا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر  ءالق  إلا يهت  هذء ءل،دء  لةفرت  ه  قمش ءلة حشث  مإل الغ  ن حمل  ءل ،متا شت 239 ءل،دء 
 إ242ءل،دء  

ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث لالي    يهت  إلا ءللفر   لا الي   ءل الغإ 024 ءل،دء 
 فخرأ غير ةذ شر ا قش   لم لهم تا خما   فخرأ إ

 لخدمة":"دور الجمعيات األهلية في ا 524 -124 األسئلة

يهت  إلا ءللفر   لا ش ا ءلة حشث  ش شت  ةفيمت فهلي  لهلش  ختةمت ةيمه ءللرس تا ءلةاطق إ ه  تء ر  حش   124 ءل،دء 
 إ246ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م   س   ءالق  إلا ،دء  

ترت  ف قت ، ا له فش  منلش ،دء  ءلة حشث  ةم إذء  تا حمل  ش ا ءلة حشث  ش شت فحت هذه ءل ةفيمت تا ءلةاطق  ي 224 ءل،دء 
ةن فترءت ف،رله فش فحت ةفمرته ءلل شا إلا ف   ةفي  لح  ةل ل   ملختة إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا 

إذء لش ءلل شا إلا فحت  ا فةم246حمل   تش ءلل شا لل ةفي  فش  تش ةفرتله فخلر ءل شت ءلةام،س لإل م   ثش ءالق  إلا ءل،دء  
شه  تء ر   لا  ةي  ي س  ليك  ش مللملاءلةل ل   ملل صي   فرت لة 243م شف،أ  ءل،دء  1ءل ةفيمتا ه  تء ر  حش  ءل شت )

 إءإل م مت ءللا ذ رهم ءلة حشث ةن  ين ءل شءت حيث ي،ة   لفتت ءإل م مت

  ءلةل ل إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  يهلش  ةفرت  ةتأ تفملي  تشر هذه ءل ةفي  تا ح 424 ءل،دء 
 إ246ءإل م   س )  فش   ف ر م ءالق  إلا ،دء  

يهلش  ةفرت  ط يف  ءلتشر ءلر ي،ا ءلذ  قمةت  ه ءل ةفي إ لقصا ةن ءلة حشث  ن ط يف  هذء ءلتشرا شه  تء ر  حش   524 ءل،دء 
 ا حمل  ذ ر ءلة حشث لتشر آخر غير ةذ شرا قش   لم له تا خما   فخرأ إ ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شت

 "استطالع آراء المواطنين عن الخدمة": 724 -624 السؤاجن

 لر لهرء  ءلةمهي إ ه  تء ر   ء ثاايهت  لةفرت  ةم إذء قمةت ف   ه   م،لطالع آرءا ءلة حشث  ن ءلختة  خال   624 ءل،دء 
لقصا ةن  724ءل،دء   شتاإ 824م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م   س )  فش   ف ر م ءالق  إلا ،دء  حش  ءل شت ءلةام،س إل 

ةذ شر ا قش  غيرءلة حشث  ن هذه ءل ه إ شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل ه  فخرأ 
ي س  ليك ءللقصا لةفرت     ءل همت شءخليمر   مللملاا ءإل م مت لفتت    لم لهم تا خما   فخرأ إ ش حظ فن هذء ءل،دء  ي،ة  تيه

ءل شءت ءلةام،   لإل م  إ  حظ فن ءخليمر  قيمت  ط يفي   يلة  ءللخصيمت ذءت ءللأثير تا ةحيط ءلة حشث ةث  لي  ءل مة  فش 
 ءلفةت  ةثال إ

 

 "المساواة بين المبحوثين في تلقي الخدمة": 492 -824 السؤاجن

ءلختة  تا ءلةاطق  ءل، اي  ل   ءلةامز  تشن لةييز  لقتيشيهت  إلا ءللفر   لا إح،مس ءلة حشث  ش شت ة،مشء  تا  824 ءل،دء 
،شءا تا لشصي  ءلختة ا فش تا ،ر   ء ،ل م   لأل طم  ةثال إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م   

يهت  إلا ءللفر   لا ، س  492 ءل،دء إ ءللملاا فةم إذء  مات ءإل م   غير ذلك إ،م  ءل،دء  025س )افشم ءالق  إلا ،دء  
إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل، س آخر غير   ءلةام،     ءل شءتإ ه  تء ر  حش  اظرهءللةييز فش ءلل رق  ةن ش ه  

 ةذ شرا قش   لم له تا خما   فخرأ إ
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 بة المسئولين عن الخدمة لالحتياجات الطارئة":"استجا 025 السؤال

ءل،دء  يهت  إلا ءللفر   لا إترءك ءلة حشث شش ه  اظره تا ،ر   ء،ل م   لر   ءلةيمه لالحليم مت ءلطمر    ملةاطق  ةث :  هذء
  م   ءلة حشثإإصاله  ط  فش ةرءق   للشث ءلةيمه   فؤ ءلةامطا فش غيره ةن ءلةل التإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل

 "سهولة الحصول عل  المعلومات الخاصة بالخدمة": 125 السؤال

ءل،دء  يهت  إلا ءللفر   لا ةتأ ء،لطم   ءلة حشث ءلحصش   لا ءلةفلشة   ات طل هما ةث  فشقمت ءاقطمع ءلةيمه فش ف ةم   هذء
 ءلصيما  فش لفتي  ءلل،فير إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 من جانب المسئولين": دمة"وسائل إتاحة بيانات الخ 325 - 225 لسؤاجنا

 ملختة  ةن  ماس ءلة، شلين شء  الةهش  هم  ل   شءه إ  حظ   إلا ءللفر   لا ةتأ إلمح  ءل يمامت ءلةلفلق يهت  225 ءل،دء 
ءلةلمح  للةشءطن لطلس  قاشءتلفلا  ،هشل  ءلءلذ  ي 251فن ءل،دء  هام يلفلا   ماس ءإللمح  ةن امحي  ءلة، شلينا  لا   س ،دء  

لفتي   –ةدلرءت ءلتءا  –ءلةيزءاي   –ءلخطط شءلةلرش مت ءل تيت   – اشت ف،م،ي  ها )فشقمت ء اقطمع  5ءل،دء   يلهةنءلةفلشة إ 
ثإ تا حمل  ءإل م    ا  ا ثش ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حش ءءلل،فير م شيلش ،دء  ءلة حشث  ن     ماس تيهش  لا حت

شتا حمل  ءإل م    ا  ش حظ هام ءاه ي،ة   لفتت ءإل م متا ا 325 ،دء ءل تاافش فش إلا حت ةم  إ،م  ءلة حشث  ن ش،يله ءإل الش 
    يش ت فش   ف ر  ءالق  إلا ءل ات ءلذ  يليه شه ذءإ

 "المشاركة المجتمعية ومتابعة تنفيذ المشروعات": 425 السؤال

ءل،دء  يهت  إلا ةفرت  ةتأ ةلمر   ءلة حشث فش فحت ةفمرته تا   ج ةن لحتيت ءحليم مت ءلةاطق  ءللا يقطن  هم شةامقل   هذء
 لا ءلة حشث  ءلختةمت ءلةيمه شةلم ف  لا يذ ءلةلرش مت شءل رءةج  ملةاطق إ قش  قرءا      ات  لا حت ةملي ءلةشءزا  شءلةخصصمت ءل

 شه ذءإ ءللملاثش ءالق  إلا ءل ات 
 

 الثالث: خدمة الصرف الصحي القسم

هذء ءلق،ش تا ءللفر   لا ط يف  ختة  ءلصر  ءلصحاا ةن حيث ةتأ ءلصم  ءلةشءطاين  ل  مت ءلصر  ءلصحاا  ي يت
مت  لا ءلةفلشة ءطاينءلفشءة  ءلةلفلق   تر   ء،ل م   ءلة، شلين لح  ل مشأ ءلةشءطاين  ملختة ا ش،هشل  حصش  ءلةش  ءلا  مإلهمت 

 ءلةهة  حش  ءلختة إ

 

 "بسطر المستجي" رقم  300 السؤال

 رقش ،طر ءلة،ل يس ،  

 " اجتصال بشبكة الصرف الصحي الرئيسية": 301 السؤال

ةم إذء  من ة، ن ءل،ر  ةلص   ل    ءلصر  ءلصحاإ ت ذء  من ةاز  ءل،ر   ه ةشء،ير صر    تهذء ءل،دء  إلا ةفر  يهت 
إ فةم إذء  من ةاز  ءل،ر  ةلص   ةشء،ير 307م شءالق  إلا ءل،دء  1ه  تء ر  حش  ءل شت ) ةي الح ش ةلصل   ل    ءلصر  ء

صر  ل    فهلي ا فش إذء  من ءلةاز  ةلص   لرا  )خزءن لحلي م ته  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ل   ءخليمرإ شتا حمل  ذ ر 
 تا خما   فخرأ إ ءلة حشث لاظمش صر  آخر ليس ةذ شرء   م ،لةمر ا قش   لم له 
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ةن ءلل  لليما  تشن لتخ  ح شةاا شلي،ت  ءلهملاها ءلل    ءللا يقيةهم  هنا بشبكة الصرف األهلية: دأن المقصو  جحظ
 للشصيلهش  ملل    ءلر ي،ي  ءلح شةي إ ءلهملاءلشصالت ءل ر ي  ءللا قت يتت  ثةاهم 

 ":لصحي"أسباب عدم اجتصال بشبكة الصرف ا 302 السؤال

صر  ل    فهليها فش غير ةلصلين   ةشء،يرفاهش ةلصلين  301إلا ءلة حشثين ءلذين ذ رشء تا ءل،دء   302 ءل،دء لش يه  لشي
 ل    ءلصر  ءلصحا ءلح شةي ا شيهت  هذء ءل،دء  إلا ةفرت  ءل، س ءلر ي،ا لفتش ء لصم   ل    ءلصر  ءلح شةي إ ه  تء ر  

فةم إذء ف مس ءلة حشث فن ءلةاطق  فش  زا ةاهم غير ةلص   ل    ءلصر  ءلصحا  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ
 م شهام ي س ءخليمر  شت شءحت تقطإ 4ءلح شةي ا ه  تء ر  حش  ءل شت )

  تا ءلةر   Xحمل  لرالمت فخرأ ه   الة    تا) نظام الصرف الصحي(  301: هو سؤال عازل بمراجعة السؤال أ302 السؤال
  مر   ن ةشء،ير صر  ل    فهليها  ءلصحاحمل  فن ي شن اظمش ءلصر   شتاإلا ءل، ل  ءللملي ا  ءالق ءليةين ثش ءلةش شت  لا 

 إ401ءل،دء   إلاءلةر   ءلةش شت  لا ءلي،مر ثش ءالق   تا  X الة    ه 

 "دورية الكست": 303 السؤال

فاهش غير ةلصلين  ل    ءلصر  ءلصحا )ي،لختةشن لرالمت  301إلا ءلة حشثين ءلذين ذ رشء تا ءل،دء   303 ءل،دء لش يه  يلش
اظمش فخر للصر ما شيهت  هذء ءل،دء  إلا ةفرت  تشري   ةليمت ءل ، إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث  ف فش 

 إ313ر   إلا ،دء  م ثش ءالق  ة مل9فةمش    ءخليمرإ فةم تا حمل   شن ءلة حشث لش ي ،   فتا قش  شه  تء ر  حش   شت )

 "تكلفة الكست": 304 السؤال

 ليك ل، ي  ءلقية  تا ءلخما  ءلةقم ل    سهذء ءل،دء  إلا ةفرت  ةلش،ط ةم لتتفه ءل،ر   لا ءل ،  تا ءلةر  ءلشءحت  ي يهت 
ليس ةم لتتفه ءلشحت   مل اي إ  حظ فاه ةن ءلهرشر  ءللشهي  للة حشث فن ءلةطلشس هش ةقتءر ةم لتتفه ف،رله تقط  لا ءل ، ا ش 

 ءل، اي      إذء  مات هامك  م الت فخرأ ةللر   تا ءلة اا ءل، ااإ

 "معرفة المبحوث بمصارف الكست": 305 السؤال

إلا قيمس ةفرت  ءلة حشث  ملةم ن ءللا للقا تيهم  ر يمت ءل ،  ةخل ملهمإ لقصا ةن ءلة حشث  ن هذه  هذء ءل،دء  يهت 
 إأن هذا السؤال يسمت بتعدد اإلجابات جحظ  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ حش  تء ر ءلةم نا ثش ه  

 "القائمين عل  سيارات الكست": 306 السؤال

)قطاع خاص( أم  ءلهملاإلا ةفرت  ةن ءلقم ش  لا إتءر  هذه ءل،يمرءت ه  لر   ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  فش  هذء ءل،دء  يهت 
 إ313ةن ء خليمرءت ءلشءرت   مل،دء ا يلش ء القم  ة ملر   إلا ءل،دء    ءخليمر ءلة حشث ل  اتإ جمعية أهلية أم الوحدة المحلية

 "زمن استخدام المبحوث للخدمة ": 307 السؤال

 يهلشفن اظمش ءلصر  ءلصحا ءلةش شت  ملةاز  ةشء،ير صر  ل    ح شةي  ش  301هذء ءل،دء  للة حشثين ءلذين ف م شء تا ءل،دء  
لم ف  لل    ح شةي ا شيذ ر ءلة حشث ءل لر  ءللا ء،لختش تيهم  صحا ةفرت  ةاذ ةلا ي،لختش ءلة حشث ةشء،ير صر   هذء ءل،دء 

ل    ءلصر  تفليم ا شلي،ت ءل لر  ءلةاقهي  ةاذ  تءي  لر يس ءلختة ا تفلا ، ي  ءلةثم  قت ي شن ءلة حشث ،م ام   تيتء  لةاز  لش 
ءل لر   ء لس. للختة  تا هذء ءلة، ن ءل فلا،اشءت ا تقش  ،دءله  ن ،اشءت ء ،لختءش لشصيله ختة  ءلصر  ءلصحا له ةاذ 

ذء ف مس ءلة حشث   لر  فق  ةن ،ا  ء لس ص ر ص ر تا خمالا ءل،ا إإ شتا حمل   تش ةفرت  ءلة حشثا ه  تء ر   - مل،ا إ شء 
 مإ98حش  ءل شت )
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 " عمر اتصال المنطقة بشبكة الصرف": 308 السؤال

 تش ةفرت  ءلة حشثا ه   مل هذء ءل،دء   ةفرت   ةر ءلصم  ءلةاطق   ل    ءلصر  ءلح شةي ا ،   ءإل م    مل،ا ا شتا ح يهلش
 مإ98تء ر  حش  ءل شت )

 "جودة خدمة الصرف الصحي": 309 السؤال

ميتء  تا ءل، ل  ءلخمص  ءللفر   لا رف  ءلة حشث تا  شت  ءلختة  ا ،همإ  حظ فاك   ت فن ل شن ةح إلا هذء ءل،دء  يهت 
 رهما ءلة حشثين ش  لفطا ف  ءاط مع للة حشث  ات إلقما ءل،دء  ش  لفلا اهم يم   لا إ م لهإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   

 إ209ءل،دء   تاءللفليةمت ءل،م ا ذ رهم  إل معءلة حشثإ شي س  ليك 

 الصحي": رف"مشكالت خدمة الص 310 السؤال

ءللفر   ل   ل صيلا  لا ط يف  ءلةل الت ءلةلفلق   ختة  ءلصر  ءلصحاإ لقصا ةن ءلة حشث  ن  إلا ءل،دء  هذء يهت 
جحظ  ط يف  ءلةل التا ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ تا حمل  ش شت ةل ل  فخرأ قش  ل، يلهم تا خما  فخرأإ

 إأن هذا السؤال يسمت بتعدد اإلجابات

 "دورية حدوث طفت ومدت ": 312 – 113 السؤاجن

ءلةر فمت  تاإلا ةفرت   تت ةرءت حتشث ط   ة مر  خال  ءلثالث  لهشر ءل،م ق إ ،    تت ءلةرءت  يهت  311 ءل،دء 
إ،م   ن ةلش،ط ةت   ا312 ،دء إ شتا ءل313ءلةخصص  لذلكا شتا حمل   تش ش شت ط   ،   ص ر ص را شءالق  إلا ،دء 

    ةر ا ش،   ءإل م    مليمشا شتا حمل  ء،لةرءره ل لر  فق  ةن يششا قش  ل، ي  ص ر ص رإ  ء،لةرءر ءلط   تا

 "رأي المبحوث في إجراءات وتكلفة توصيل خدمات شبكة الصرف الصحي للمنزل": 316 - 313 األسئلة

  ءلصر  ءلصحا لةازله خال  يهلش  ةفرت  ه  ، ا للة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله ءللقتش  طلس إلتخم  شصل 313 ءل،دء 
ءلخةس ،اشءت ءل،م ق  تقط فش  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر ا ءالق  إلا 

ه   مات  ،يط  فش ةفقشل  فش  ة اتيهلش  ةفرت  ةتأ ،هشل  ءإل رءاءت ءلةطلش   ةاه للشصي  ءلخت 314 ،دء ا فةم 317،دء  
 قيمس رهما ءلة حشث  ن  315إ  ياةم يهلش ءل،دء  قت  ةن ش ه  اظر ءلة حشثإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثةف

شل ن رهما ءلةشءطن  ن هذء  اءلشقت ءلة،لغرا ةاذ ءللقتش  ملطلس شحلا تخش  ءلشصل  تفليم ا شةم يهش هام ليس ح ش ءلشقت ا ،ه
ءل شت  حش ام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل   تش حصش  ءلة حشث  لا ءلختة   فتا ه  تء ر  ءلشقتإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلة

ةن ءلل    ءلر ي،ي   شصل  قيمس رف  ءلة حشث تا ل ل   لشصي  ءل 316ءل،دء   إ ش ملةث  يهلش317ما شءالق  ة ملر   إلا ءل،دء  4)
   شل ن ءلةهش ه  ها ةرل ف  فش ةق شل  فش ةاخ ه  ةن ش ه  اظر إلا ءلةاز  )ف  ل ل   ءلةقمي، مإ ش  يهش هام ةقتءر ءلل ل
 ءلة حشثإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 والرد عليها": وطالتقدم بشك آليات" 325 -317 األسئلة

فش  ؟ تا حمل   ءلصحاةل ل  ةلفلق   ملصر   ف حمل  ش شت  تايهت  إلا ةفرت  ه  قمةت ءل،ر   لقتيش ل شأ  317 ءل،دء 
إ فةم تا حمل  ءللقتش  ل شأ  مل ف ا 326فش   لش ت لتيه ةل ل  ءالق  إلا ،دء   ل شأا تش لقتش ءلة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله  

 يلش ء،ل ةم  ءل، ل  ءللملي :

ة  ةرء م   لم   ف  ش،م    اأن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل جحظيهلش  لحتيت ش،يل  لقتيش ءلل شأا شهام  318 ءل،دء 
 فخرأ لللقتش  ملل شأ لش لرت تا ء خليمرءت ءلةذ شر إ
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ذء لش يلش حلهم فش ءلة حشث 1ه  لش ح  ءلةل ل  فش  ؟ إذء لش ح  ءلةل ل ا ه  تء ر  حش  ءل شت ) رت يهلش  ةف 319 ءل،دء  ما شء 
 إ321ليس  لا ترءي   ذلكا ءالق  إلا ،دء  

ةم إذء  مات ءل لر  ءللا ء،لغرقهم ح  ءلةل ل  ةام،   للة حشث فش  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م     يهلش  ةفرت 320 ءل،دء 
 إ324ءلة حشثإ تا حمل  ءإل م    افش فش إلا حت ةما ءالق  إلا ،دء  

غش ةن لقتيةه ءلل شأ لللر   يلش ء القم  إلا هذء ءل،دء  تا حمل  إذء ذ ر ءلة حشث ءاه لش يلش ح  ةل لله  لا ءلر  321 ءل،دء 
إ لن هذء ءل،دء  يهت  إلا ةفرت  ه  قمش ءلة حشث  لقتيش ءلل شأ ل ه  فخرأ فش  ؟ تا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر  ة، شل ءل

 إ324ءالق  إلا ،دء  

إ تا الجهات التي لج  إليها من المبحوث عن تقص ءلخرأ ءللا ل أ إليهم ءلة حشث للقتيش ل شءهإ  ءل ه يهلش  ةفرت    322 ءل،دء 
أن السؤال يسمت باختيار أكثر من  جحظحمل  ذ ر ءلة حشث ل ه  فش ة من ليس ةذ شرء   م ،لةمر ا قش   لم له تا خما   فخرأ إ  

 إبديل

شت ءلةام،س إل م   يهلش  ةفرت  ةم إذء لش ح  ءلةل ل   فت ءللقتش  ملل شأ لهذه ءل ه  ة ملر   فش  إ ه  تء ر  حش  ءل  323 ءل،دء 
 ءلة حشثإ

يهلش  مللفر   لا تر   رهما ءلةشءطن  ن ف،لشس ءللفمة  ة  ل شءهإ  حظ فاك   ت فن ل شن ةحميتء  تا ءل، ل   324 ءل،دء 
ش  لفلا اهم يم   لا إ م لهإ ه  تء ر  حش  ءل شت  ءل،دء ءلخمص   رهما ءلة حشثين ش  لفطا ف  ءاط مع للة حشث  ات إلقما 

ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ت ذء ذ ر ءلة حشث فاه رءهاا ي س فن ل،أله ه  هش رءها تقط فش رءها إلا حت ةم حلا ل،لطي  فن 
 إ236ثش ءالق  إلا ،دء   ،سرءها إلا حت ةم ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام شل،   ءل شت ءلةام،سإ ت ذء ف مس ءلة حشث  أاه رءها ف

ا حيث يحتت تيه ءلة حشث ف، مس  تش ءلرهماإ ه  323ن ءلذين   يلفرشن  ملرهما تا ءل،دء  ي يس  ليه ءلة حشثي 325 ءل،دء 
ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل، س آخر غير ةذ شر  م ،لةمر ا قش   لم له تا خما   فخرأ إ    م  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل

 إأن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل جحظ

 "صور الفساد واإلبالغ عن ": 331 -326 األسئلة

قطمع ءلصر  ءلصحا  ل    مشإ ه  تء ر   اح ش ءل ،مت ت اءل،دء  إترء ا ي،   ءاط م مت شآرءا ءلة حشث ت هذء 326 ءل،دء 
 إ328حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  ءإل م    ال فش   ف ر  ءالق  إلا ،دء  

 لا ل   ءل ،مت ةن ش ه  اظر ءلة حشث فيهم ا قش  لل ي  ءلة حشث  لا إ طم ك ف ثر ةن ل    ءللفر يهت  إلا  327 ءل،دء 
ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل، س آخر غير ةذ شر  م ،لةمر ا قش   م  ةن فل م  ءل ،متإ إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل

 إر من بديلأن السؤال يسمت باختيار أكث جحظ  لم له تا خما   فخرأ إ  

يهت  إلا ةفرت  ه  ءهطر ءلة حشث فش فحت ةن فترءت ف،رله لتت  رلش  فش إ رءةي  خال  ءلخةس ،اشءت ءلةمهي ا  328 ءل،دء 
ا ثش ء،أ  ءلة حشث  ن ف  ، س آخر ءهطره لتت  رلش ا شقش  ل، يله ءشلذلك قش  ذ ر    ءخليمر ةن ء خليمرءت ءلةش شت   لا حت

 تا خما   فخرأ إ

 ءللملاا شتا حمل  ش شت إ م   شءحت   لا ءلق   افشا ف ة  إلا ءل،دء  328تيه إ م   ءل،دء   يرء   عازل سؤال هش أ328 ؤالالس
 إ332ا شتا ف  حمل  فخرأا ءالق  إلا ءل،دء  329رقش 
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ءإل الغ ءالق  إلا ءل،دء   يهت  هذء ءل،دء  لةفرت  ه  قمش ءلة حشث  مإل الغ  ن حمل  ءل ،مت فش  ا شتا حمل   تش 329 ءل،دء 
 إ331

ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث لالي    يهت  إلا ءللفر   لا الي   ءل الغإ 033 ءل،دء 
 فخرأ غير ةذ شر ا قش   لم لهم تا خما   فخرأ إ

 "دور الجمعيات األهلية في الخدمة": 433 -133 األسئلة

تا ءلةاطق إ ه  تء ر   ءلصحات  إلا ءللفر   لا ش ا ءلة حشث  ش شت  ةفيمت فهلي  لهلش  ختةمت ءلصر  يه 133 ءل،دء 
 إ336حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م   س   ءالق  إلا ،دء  

تشء ر حش   ةي  ءإل م مت ءللا يهت  هذء ءل،دء  إلا ةفرت  للك ءلةل الت ءللا لهلش ءل ةفيمت ءلهلي   هم إ ه   233 ءل،دء 
 يذ رهم ءلة حشث حيث ي،ة   لفتت ءإل م متإ

ترت ةن  ف تا حمل  ش ا ءلة حشث  ش شت فحت هذه ءل ةفيمت تا ءلةاطق ا إ،م  ءلة حشث  ةم إذء  من قت ، ا له فش  333 ءل،دء 
حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل   فترءت ف،رله فش فحت ةفمرته ءلل شا إلا ف   ةفي  لح  ةل ل   ملختة إ ه  تء ر 

ا فةم إذء لش ءلل شا إلا فحت ءل ةفيمتا 336 تش ءلل شا لل ةفي  فش  تش ةفرتله فخلر ءل شت ءلةام،س لإل م   ثش ءالق  إلا ءل،دء  
،م  1ه  تء ر  حش  ءل شت ) لةل ل إ ه  تء ر  حش  ءلذ  يهلش  ةفرت  ةتأ تفملي  تشر هذه ءل ةفي  تا ح  ء 433 ءل،دء م شء 

 إ336ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م    ا )  فش   ف ر م ءالق  إلا ،دء  

ءلتشر ءلر ي،ا ءلذ  قمةت  ه ءل ةفي إ لقصا ةن ءلة حشث  ن ط يف  هذء ءلتشرا شه  تء ر  حش   يف يهلش  ةفرت  ط  533 ءل،دء 
 حمل  ذ ر ءلة حشث لتشر آخر غير ةذ شرا قش   لم له تا خما   فخرأ إ ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا 

ا شتا  337تا حمل  ل    ح شةي ا ءالق  إلا ءل،دء  ءللملا رقش  ا301ةرء ف  ءل،دء   حيث يلش تيه عازل سؤالهش  336 ءل،دء 
 إ339حمل  ش شت إ م   فخرأ ءالق  إلا 

 عن خدمة الصرف الصحي": "استطالع آراء المواطنين 833 -733 السؤاجن

تء ر  حش  ءل شت  ه  ن ءلختة  خال  ءل،ا  ءلةمهي إ  ثيهت  لةفرت  ةم إذء قمةت ف   ه   م،لطالع آرءا ءلة حش  337 ءل،دء 
لقصا ةن ءلة حشث  ن  833ءل،دء   شتاإ 933ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ءإل م   س )  فش   ف ر م ءالق  إلا ،دء  

ه إ شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل ه  فخرأ غير ةذ شر ا قش   لم لهم تا خما  هذه ءل 
   ءل همت شءخليمر ءل شءت ءلةام،    لةفرت ي س  ليك ءللقصا   مللملا اءإل م مت فخرأ إ ش حظ فن هذء ءل،دء  ي،ة  تيه  لفتت 

 لإل م  إ

 "المساواة بين المواطنين ف  تلق  الخدمة": 340- 933 السؤاجن

ءلةاطق  ءل، اي  ل   ءلةامز  تشن لةييز  تاإلا ءللفر   لا إح،مس ءلة حشث  ش شت ة،مشء  تا لقتيش ءلختة   يهت  933 ءل،دء 
شتا حمل  ءإل م    ءلة حشثا إل م  ،ر   ء ،ل م   لأل طم  ةثالإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س  تالشصي  ءلختة ا فش  تا،شءا 

يهت  إلا ءللفر   340 ءل،دء إ ءللملاا فةم إذء  مات ءإل م   س) م ء،أ  ءل،دء  341س )افشم فش )  ف ر م ءالق  إلا ،دء  
 لا ، س ءللةييز فش ءلل رق  ةن ش ه  اظرهإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثا شتا حمل  ذ ر ءلة حشث ل، س آخر 

 أن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل. جحظخما    فخرأ   تاا قش   لم له غير ةذ شر
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 الطارئة": ياجات" استجابة المسئولين عن الخدمة لالحت 341 السؤال

ء،ل م   لر   ءلصر  ءلصحا لالحليم مت ءلطمر    ر  ، تايهت  إلا ءللفر   لا إترءك ءلة حشث شش ه  اظره  341 ءل،دء 
 ه شطمت فش غيرهم ةن ءلةل التإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ –اله ط شحمت  ملةاطق  ةث  إص

 "سهولة الحصول عل  المعلومات الخاصة بخدمة الصرف": 342 السؤال

 –غرا ةامطا  –يهت  إلا ءللفر   لا ةتأ ء،لطم   ءلة حشث ءلحصش   لا ءلةفلشة   ات طل هما ةث  ط شحمت  342 ءل،دء 
 إحشثمتإإإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة ه شط

 بيانات الخدمة من جانب المسئولين": إتاحة"وسائل  434 - 334 السؤاجن

إلا ءللفر   لا ةتأ إلمح  ءل يمامت ءلةلفلق   ملختة  ةن  ماس ءلة، شلين شء  الةهش  هم  ل   شءه إ  حظ  يهت  334 ءل،دء 
ءلذ  يلفلا  ،هشل  ءلقاشءت ءلةلمح  للةشءطن لطلس  341إللمح  ةن امحي  ءلة، شلينا  لا   س ،دء  فن ءل،دء  هام يلفلا   ماس ء

ةدلرءت ءلتءام  –ءلةيزءاي   –ءلخطط شءلةلرش مت ءل تيت   – اشت ف،م،ي  ها )إصاله ةل ل   ملختة  4إ يهش ءل،دء  ة ءلةفلش 
ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ تا حمل  ءإل م    ا  افش فش إلا شيلش ،دء  ءلة حشث  ن     ات تيهش  لا حتها ثش ه  تء 

يليه  ءلذ م ا شتا حمل  ءإل م    ا    يش ت فش   ف ر م ءالق  إلا ءل ات 434 ،دء حت ةم  إ،م  ءلة حشث  ن ش،يل  ءإل الش تا ءل
 أن السؤال يسمت باختيار أكثر من بديل. جحظشه ذء  

 كة المجتمعية ومتابعة تنفيذ المشروعات":"المشار  534 السؤال

ةامقل   –هذء ءل،دء  إلا ةفرت  ةتأ ةلمر   ءلة حشث فش فحت ةفمرته تا   ج ةن: لحتيت ءحليم مت ءلةاطق  ءللا يقطن  هم  يهت 
  ءلاقمط  لا شءل رءةج     ملةاطق إ قش  قرءا ءلةلرش متةلم ف  لا يذ  –ءلةشءزا  شءلةخصصمت ءلةملي  لختةمت ءلصر  ءلصحا 

 ءلة حشثا ثش ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م لهإ

 

 الراب : قطاعات التنمية المحلية )الطرق واإلنارة وتحسين البيئة( القسم

 :ءللملي ءلةحلي   ءللاةي   رءةج ة  ةفلشةمت  ن  إلاهذء ءلق،ش  يهت 

 ءإلامر ةفتءت  - ل  مت ءل هر ما ءإلةتءتءل هر ما:   رامةج .1

 ةشءق اإإإإءل  الماإ -شةفتيمت  ش  مر   ،شر -ا ماف -رص  -طرا الماإ ءلطرا شءلاق : ج رامة .2

 حتء ا -لرع شةصمر   لغطي  -ةخل مت تءر ء  لح،ين ءل ي  : اظمت  ش   رامةج .3

  ةم يلفلا  لاةي  ءلةرف  تقط ءل رامةجهذء  تا ا ل الت يش ءلشحتءت ءلةحلي : ش،ش    رامةج .4

ءل،اام ا ذ رهاام ةاان ش هااه اظاار ءلة حااشثينا  مل رءةجللفلااا  اا ءللاااش ءل هاامت ءلة،اا شل   اان لقااتيش ءلخااتةمت هااذه ءلةفلشةاامت لقيااي شللااة 
)ءللاا متي ا  ءلرلاايتشءللفاار   لااا فهااش ءلةلاام   ءللااا شء هاات ءلة حااشث ةاا  هااذه ءل هاامتإ شةااتأ لط يااا هااذه ءل هاامت لةفااميير ءلح ااش 

 حشثإءلة،م ل ا ة متح  ءل ،متا إإإإإإإءل م ةن ش هه اظر ءلة 

 "بسطر المستجي" رقم  400 السؤال

  رقش ،طر ءلة،ل يس ،  
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 :"القمامة"طريقة التخلص من  401 السؤال

 تام Aإ يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) لفي  تيهم ءل،ر  ءللا ءلحا  ءلقري تا ءلقةمة ءل،دء  خم   لحتيت طريق  ءللخل  ةن  هذء
 قةمةلهم  له ءل،ر  مات  إذء فةم  ير  فش ةميطلا  ليهم حمشيمتا  مة صامتيا قة تاءللمرع  تا  قةمةلهمللقا  ءل،ر  مات  إذءحمل  
 ن طريا ءلز م   ءلقةمة حمل  ءللخل  ةن  تام Cما ششه  تء ر  حش  ءل شت )Bءللمرع يلش شه  تء ر   لا ءل شت ) تا شة    لا

م Dةفهم فش ل،ليةهم له ة ملر ا ششه  تء ر  حش  ءل شت )يقشش  ات قتشةه    شءلةاز  شه فةمش    ،لس ي تا،شءا ةن خال  شهفهم 
فش ءلةصر ا ششه    تا ءللر  ءلقةمة م تا حمل  رةا E ن طريا حرقهما ششه  تء ر  حش  ءل شت ) ءلقةمة تا حمل  ءللخل  ةن 

ا شتا حمل  ءإل م   فلا  ملةاز لئ آخر يل ف ةازليم  أ   للطيشر فش ،ةمت للغيط فش  ء،لختءةهم  م تا حمل  إ متFتء ر  حش  ءل شت )
 إ م  ذ ر   شتا حمل إ مGحش  ءل شت ) مللخل  ةن ءلقةمة  تا ءلخالا ةث  ءل    فش ءلصحرءا فش  فيت  ن ءل يشت ه  تء ر  

 من  إذء شءر  فخرأ  تا ءلة من ءلةحتت لذلكإ شيرء ا  إلام ثش  لم لهم Xحش  ءل شت )  يلش شه  تء ر   ءل،م ق ءإل م متفخرأ غير 
 ،ر ءل تالخ  فخر  ف  فشم  )ءلزش  ءل،ر   ةن ر   ءلحصش   لا ءلةفلشة  ةحمشل ءلقةمة ءللخل  ةن   ءلة حشث   يفر  طريق
يلش شه  تء ر  حش  ءل شت   لفذر ءلحصش   لا هذه ءلةفلشة  ذءا ت ءلقةمة يلخلصشء  هم ةن  ءللا   ملطريق  ية ن فن ي شن  لا ترءي

(Z   مإ 

 :"القمامةنظير التخلص من  من نفقات شهريا   سرةاأل تتحمل ومتوسط ما  القمامة"المسئول عن جم   403-402ن م األسئلة

ا قش  ل، ي  ءلة لغ ءللهر تا ءلقةمة ءل هر ما اظير ءللخل  ةن  تملشر تتفه  لا  يلش ةم ءللفر   لا إلا يهت   240  ل،دء ء
ذء  من   يتت  ف  ة ملغ ه  تء ر  حش  ءل شت ) ءلذ  يذ ره ءلة حشث لهريم  لا تملشر  ءل هر  ما تا ءلةر فمت ءلةخصص  لذلك ا شء 

ذء  من   يتت  ه  تء ر  حش  ءل شت )   مإ98ص ر ص رم شء 

م تاا حملا  Aةاطقلهإ يلش شه  تء ر  حش  ءل اشت ) ةن يله فش  ةن ءلقةمة هام  ن ةن يقشش   ة    ،دء  رس ءل،ر  يلش  340  ل،دء ء
ءلذين يفةلشن لح،م هش   ءلز ملشن من  إذءم Bحش  ءل شت )  ششه  تء ر   اة ملر   ءلةحلي  هش  ةم  لم فين للشحت ءلقةمة   مة   من  إذء

حاش  ءل اشت   اظمت ا شتء ار    ةم  لم فين للر   ءلقةمة   مةفشء من  إذء مCحش  ءل شت )  شه  تء ر  شيلش ءلقةمة اهش ةن يقشةشء   ة  
(D حاش   يالش شها  تء ار  ءل،ام ق  ءإل م امتفخارأ غيار   ذ ار إ م ا  حملا شتاا فهليا ا ةام  لام فين ل ةفيامت  لقةمة ء   مة  من  إذءم 

حاش  ءل اشت   ةاطقله تيلش شه  تء ار  تا ءلقةمة يش ت ةن يقشش   ة    من   إذء فةمءلةخص  لذلكإ  ءلة من تام ثش  لم لهم Xءل شت )
(Y)  ءلحصاش   لاا ءلةفلشةا لا ةحمش  ءلقةمةا    مة  من ءلة حشث   يفر  ةن هش  إذءرء ا إ شي س فن ي404إلا ءل،دء   شء القم  

يالش   لفاذر ءلحصاش   لاا هاذه ءلةفلشةا  ذءا تا ءلقةمةا    امة ية ان فن يفار    ءل،ر  تالخ  فخر  ف  فشم لزش  )ء ،ر ةن ر ه ءل
 إ 404إلا ءل،دء   ء القم م شيلش Zشه  تء ر  حش  ءل شت )

ذ ار ءلة حاشث  إذء لاا ،ا ي  ءلةثام   اءللاملالاش ءخليامره ق ا  ء القام  لل اات   قةمة    مة  ن     ف 340  ءل،دء  لش يه يلش نف شي س
تااا ءللااهر؟  ش لم اا  ءلة لااغ ءلااذأ يااذ ره ءلة حااشث تااا   اامش ش لااتتفلهم   ياالش ،اادءله ة ملاار   خمصاا اظمتاا   هااش لاار   ءلقةمةاا    اامة  فن

 ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ

يلش لقري ه لقرس  ايها   لر تا حمل  ش شت  ،ر  فاهة  ةالحظ    ايهفن يلش شه  ءلقية   مل ف403ا 402 ينتا ،دءل شيرء ا
 من ءلة حشث   يتت  ةقم   لحت هذه ءل همت اظير ءللخل   إذء فةمص ر   ايهإ  6 ايه شاص  يلش  لم لهم   5 لا ، ي  ءلةثم  

 ص ر   ص راه  ءلل ل   ل،مشأ    ءلقةمة ةن  

 الت  يقيم فيها": الحي/ةف  القري البيئيتقدم ل  للتحسين  التي األنشطة أو" رأط المبحوث ف  الخدمات  404 السؤال



 

407 

  ،ااالة  لاا  للةحمتظا   ءلةحليا  لقاتةهم ءلشحات ءللاا  امرءت لف اس لقيايش ءلة حاشث للخاتةمت  10هاذء ءل،ادء  رف  ءلة حاشث تاا  يقايس
  للااش ءلخاارأ للة حااشث ثااش يطلااس ءل محااث ةاااه لحتياات ةااتأ ةشءتقاا  إ حيااث ياالش ذ اار   اامر ءل،اار لقاايش تيهاام  ءللااا ءلحااا  ءل ي اا  تااا ءلقرياا

  لا هذه ءلف مر ا  فت ذلك يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ءلة حشث

 :فيها " ةالمحلي ةودور الوحد ةالمكمل البيئيأ " أنشط  التحسين 405، 405 السؤاجن

يقيش تيه ءلة حشث للةحمتظ   لا اظمت  ءل ي    ءلذ  ءلحافش   ءلقري تاللش  ءللا ءلة ةل   خم   مللفر   لا ءلالط 405 ءل،دء 
ءلالمطإ تفلا ، ي   هذءللمرك فش لت ش   ءلةحلي  ف تملهت  ةاه هش ةفرت  ه  ءلشحت405ءل،دء   مفةءلةحيط  شلش ي  ءلةشءطاين 

مم يلش 1افش ) شت ) ءإل م   مات  إذء؟    فش لش ت ل من اظمت  لش تا قريلك حيك حةالت للاظمتءلةثم  يلش ،دء  ءلة حشث  ه  ي
 إءللملالل ات   مم تيلش ء القم  ة ملر 8مم فش   ف ر  ) شت )2  ) شت )   مات ءإل م  إذء فةمفإ 405لش يه ءل،دء  

ءلةحلي  لقتش فش للمرك فش لت ش ءلختة  فش ءلالمطا    مات ءلشحت ءإذم تا حمل  1ف تيلش شه  تء ر  حش  ءل شت )405لل،دء   ش ملا،  
 مإ 8ءلة حشث   يفر  يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) فن  لت ةهما شتا حمل   فش مات   للمرك تيهم  إذءم 2شتء ر  حش  ءل شت )

 "التعرف عل  المشكالت الت  تواج  المبحوثين وطرق حلها" 341 – 406من  األسئلة

تا ءل تش  فتقيمما حيث يلش لش يه  حركءلل ف ) ءللملاء القم  لل ات   حتء ق ل    ات  لا  413شحلا  406لش يه ءل، ل  ةن  ايرء 
ءل شت   حش ءللا شء هلها ثش يلش شه  تء ر    تشء ر   حيث يلش ،دء  ءلة حشث  ن ءلةل ل  لللفر   لا اشع ءلةل ل 406 ءل،دء 

ذء  مات   لش ت ةلم   ءالق  لل ات ءللملا ا إةم إذء  مات ءلختة  غير ةش شت  ءالق  لل،دء   اءلة حشثإل م     ءلةام،   شءتءل   413شء 
ءلة حشث تا ءلة من  إ م    م ثش  لم Xحش  ءل شت )   مل ف  يلش شه  تء ر   ءلةش شت ءإل م متفخرأ غير   ذ ر إ م   شتا حمل

ءلةل الت   هذهتقط ةن  ةل ل  فهشللحتيت  074 لل،دء ذلك يالق  ءل محث   فتءإل م متإ ءلةحتت لذلكإ شي،ة  تا هذء ءل،دء   لفتت 
 ه   شت ءلةل ل  تا ءلةر   ءلةخص  لذلكإ

لش  084تا  ءإل م   مات   ذءلهما ت فرؤءللا ل  ءلةل ل  ءلة حشث  ةشء ه قمش لحتيت  ي   تيخل  409ا 408 لل،دءلين ش ملا،  
لقتش  ل شأ فش  فاه 408تا ،دء     مات ءإل م  إذءش  412لل،دء  تا ءلةر   ءلخم   ذلك ثش ء القم  م 1،   ءل شت )اا ل  ءتف

ا شتا 409تا ءل،دء   إليهمءلطلس  فشءللا لش لقتيش ءلل شأ   ءلخم   ذلك ثش لحتيت ءل ه ر  م تا ءلة2) شتطلس يلش ل، ي  ءل 
ءلخم   ذلك ثش لحتيت ةاصس هذء  ر  م تا ءلة3ة، شلين يلش ل، ي  ءل شت ) أاه ذهس لةقم ل  فحت ءل 408تا ،دء    حمل  ءإل م 

ذءا ش 409ءلة، ش  تا ءل،دء   ءل،دء   إلا شء القم م 4يلش ل، ي  ءل شت )   فة  ةحهر تا ءللرط 408،دء   تا   مات ءإل م  ء 
ذء  مات ءإل م    مل هشت ءلذءلي  تا ءل،دء   ا412 م 6شفخيرء  يلش  لم   ءل شت ) ا412ء القم  لل،دء   م ثش5يلش ل، ي  ءل شت ) 408شء 

تا ءلة من ءلةخص  لذلك ثش لحتيت  ي  لش ءلح  تا ءل،دء   همءللا ، ا ذ رهم شيلش  لم ل ءإل م متفخرأ غير   ذ ر إ م   تا حمل
 إ      409

ءل شت  ءخليمر ليه تا حمل  فاه لش   ش ءإل م ءلل شأا تيل  ءللا  ر   هم ءلة حشث الي   لحتيت ءلطريق إلا تيهت   410 ءل،دء  فةم
 لقتيةهم ثش يالق   قمشلش ي ن يفر  الي   ءلل شأ ءللا  إذءم  تا ءلةر   ءلخم   ذلك 1إ حيث يلش  لم   ءل شت )408م تا ءل،دء  2)

ءللا  ها   مات ءل ه ءإذم 3لي،ل ،ر  ن ل شلها ش لم   ءل شت )   من ءلة حشث ذهس لل ه إذءم 2ءل شت ) ا شل، ي 412لل،دء  
  م متفخرأ غير ءإل  ذ ر إ م   م تا حمل6 لم   ءل شت ) يلشش  م لش لش إر،م   ةم  لح  ءلةل ل ا4شءل شت )له خطمس  ملرتا فر،لت
 شلحتت تا ءلة من ءلةخص  لذلكإ        ءل،م ق
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 مات  إذءم تا ءلةر   ءلخم   ذلك 1ءل شت ) لم    شللل شأا حيث يل  تيخل   لحتيت ةتأ ،ر   ء ،ل م  411 لل،دء  ش ملا،  
ءلة حشث  فنشتا حمل    ا طي    مات ء ،ل م  إذءم 3شءل شت ) ةلش،ط ا  مات  ء ،ل م  فنم تا حمل  2شءل شت )  ا،ريف  ء ،ل م 

 مإ 8  يفر  يلش  لم   ءل شت )

لش    مات ءلةل ل إذءءلخم   ذلك  ءلةر  م تا 1 شت ) إ حيث يلش  لم   ءل فشلحتيت ه  لش ح  ءلةل ل   إلا 412 ل،دء ء شيهت 
 فنما شتا حمل  3 لم   ءل شت ) تيلش  لش يلش ح  ءلةل ل إذء فةما  ز ا مات ءلةل ل  لش حلهم  ل    إذءم 2شءل شت )  مة احلهم  ل   

 ا شتا  ةي  ءلحم ت يلش ء القم  لل ات ءللملاإم8ءلة حشث   يفر  يلش  لم   ءل شت )

فن ءلختة  غير ةش شت  لةفرت  إذء ةم  ماشء يرغ شن 406شهذء ءل،دء  يلش لش هيه ءلا ءلة حشثين ءلذين ف م شء تا ءل،دء   413ؤال الس
 414م   ا ثش ء القم  ءلا ءل،دء  2م افش فش )1تا فن يلش لشتير ءلختة  فش   شيلش شه  تء ر  حش  ءل شت )

 المواطنين " : ركة" مشا 414 السؤال

يلفلا  تيةميخ  ءلختةمت ءل،م ا ذ رهم  تيةمءلةشءطاين  ةلمر  ءلشحت  ءلةحلي    ،ةمهءللفر   لا ةتأ  إلاهام  ءل،دء  هذء ت يه
ءلش  ق    ءل ات ن  ل، ل ءلرص  شلشزي  ف ةت  ءإلامر  شءلاظمت  شةلم ف  لا يذ ءلةلرش مت شيرء ا فن يلش لش يه ء يمتفشلش  تي لحت

 إ ششه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س لإل م  مااءلثء القم  لل ات 

 المحل  " : الشعبيالمجلس  أعضاء" رأط المبحوث ف  دور  541 السؤال

اظر ءلة حشث ا  شيرء ا فن يلش لش يه      ةن ش ه ءلحا  ءلةحلا تا ءلقري ءللف اءلة لس  ف هماهذء ءل،دء   لقييش تشر  يخل 
     اتإ تا  ام،س لإل م ششه  تء ر  حش  ءل شت ءلة ء ات  لا حت

 " : المدني" رأط المبحوث ف  دور المجتم  أ416، 164 السؤاجن

اظر ءلة حشثا   ةن ش ه  ةن ف   ءللاةي  ءلةحلي  ءلةخلل  ءلةتاالقشش  ه ةد،،مت ءلة لة   ءلذ هذء ءل،دء   لقييش ءلتشر  يخل 
إ  ششه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س لإل م  ءللملاق   ء القم  لل ات  حتءف  ن     ات  لا 416ا 416شيرء ا فن يلش لش يه ءل،دء ن 

يقشش  ءلذ فا لللفر   لا ءلتشر 416  يلش لش يه ءل،دء   فش ليه  افش  ءإل م  لل ات ءلش  ش،شءا  مات  416يلش لش يه ءل،دء   حيث
 يليه شه ذءإ  ءلذ ءل ات  إلاء القم   اظر ءلة حشث ثش يلش  ةن ش ه ءلةتاا ه ءلة لرؤ فن لقشش  ه ةد،،مت ءلة لة  

 المحل  " : الشعبي" دراية المبحوث بما يقوم ب  أعضاء المجلس  184،  741 السؤاجن

شقرءرءت    ءلحا ةن فالط ءلةحلا تا ءلقري ءللف اقيمس ةتأ ترءي  ءلة حشث  ةم يقشش  ه ف هما ءلة لس  إلا 417،دء   يهت 
شءلقرءرءت ثش يلش لش يه  ءلالط  من  لا ترءي   هذه  إذءم 1،م ا ذ رهمإ يلش شه  تء ر  حش  ءل شت )ءلةحلي  ءل ءللاةي   رءةجلخ  
شي،ة  هام  لفتت  لإل م  ءللا لفر   هم  لا هذه ءلةفلشةمت شءخليمر ءل شت ءلةام،س   للة حشث لللفر   لا ءلش،يل 418ءل،دء  
 إ  419 إلام شء القم  2حش  ءل شت )  تيلش شه  تء ر  417    تا ،دء   ءإل م   مات  إذء فةما ءإل م مت

 ف  منطقت  " : ةوالمشروعات ف  القطاعات الخدمي باجستثمارات" مدط معرف  المبحوث 421-419من  األسئلة

ا يفي  تيهمإ ءلل ءلحا  ءلقري  للاةي ءلةحلي ءلة حشث  مل هشت ءللا لقشش  هم شحتله  إترءكءللفر   لا ةتأ  إلا ، ل هذه ءل لهت 
 مات   ذء ا ت فشتا ةاطقله  قمش لا ءلةلرش مت ءللا ل ا ما ح ش ءإل   من ءلة حشث  لا ترءي إذءةم    ةفرت 419،دء   شيهلش

 إ 422ءل،دء   إلا    تيلش ء القم   ءإل م   مات  إذء فةما 420ءل،دء   إلام شء القم  1حش  ءل شت ) تء ر  افش  يلش شه   ءإل م  
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فهش هذه   ر  ا حيث يطلس ةاه ذ فش هذه ءلةلرش مت    من ءلة حشث  لا ترءي إذءءللفر   لا ةم  إلاتيهت   420ءل،دء   فةم
ذءءلةلرش مت ش لم      ةم يذ ره ءلة حشث  ملل صي  تا ءلة من ءلةخص  لذلكا ش  حش      تيلش شه  تء ر ف ر     ءإل م   مات  ء 

 إ 422دء  ءل، إلاء القم   ثش   (Z)ءل شت

شذلك لللفر   لا ةصتر ةفلشةمله  ن هذه ءلةلمري ا حيث  420ةلرش مت تا ءل،دء   ف،ةمالةن ذ ر ء،ش  142 ،دء لش يه  يلش
فخرأ غير   إ م  ذ ر   تا حمل (X)حش  ءل شت  تء ر ءلة حشث ا شيلش شه    ءلةام،س إل م   شءتءل شت  ءل ش يلش شه  تء ر  ح

 تا ءلة من ءلةحتت لذلكإ ءإل م  هذه   م ة، قم  شيلش  ل ةش شت 

 ":ةوقوانين تضمن حصول  عل  حق  ف  الخدمات المحلي إجراءاتأ " إدرال المبحوث لوجود 242، 242 السؤاجن

قيمس ةتأ لفشر ءلة حشث  ش شت إ رءاءت شقشءاين شءهح  لهةن حصشله  لا حقه تا  إلاأ 422، 422ءل،دء ن  يهت 
المبحوث وج عل   السؤالينأن يكون محايد عند إلقاء  ذ رهمإ شي س فن يرء ا ءل محث ءل،م ا مل رءةجللفلا   ءللا  ءلختةمت ءلةحلي

 مات   ذءءل شت ءلةام،سإ ت حش   إل م   ءلة حشث يلش شه  تء ر  شط قم  إ نهائيا  عل  إجابت  قوج يعلأي انطباع للمبحوث  ييعط
 ا  فش  ف ل،دءله ه  هذه ءلقشءاين شءلقشء ت  متي422لش يه ءل،دء   شيلشم 1حش  ءل شت )  ر  افش  يلش شه  تء  422تا ءل،دء   ءإل م  

 إ 423ءل،دء   إلام  شء القم  2حش  ءل شت )  تيلش شه  تء ر  422    تا ،دء   ءإل م   مات  إذء فةم

 ":ةيالخدمات المحل مقدمي" إدرال المبحوث لوجود مكاتب لتلق  الشكاوط لدط  342 السؤال

ءل هاامت ءلةخلل اا  ءلة،اا شل   اان لقااتيش  تاااءللفاار   لااا ةااتأ ترءياا  ءلة حااشث  ش ااشت ة لااس لللقااا ءللاا مشأ  إلااا 423،اادء   يهاات 
 ءإل م ا حملا   تاام 1ا شيالش شها  تء ار  حاش  ءل اشت )ءةان ءل هامت  لاا حات  شيش ه هذء ءل،دء  للة حاشث ل ا   ها  اءلختةمت ءلةحلي

ذءش  ا     ءإل م  حمل   اتم 2حش  ءل شت )   افش  شتء ر   مإ8 حش  ءل شت )    تيلش شه  تء ر ف ر     ءإل م   مات  ء 

 لالحتياجات": ةالجهات مقدمة الخدمات المحلي استجابة"  542،  442  السؤاجن

ءلخام إ حياث يالش شءلقطامع  ءلةاتااللةشءطاين شءلة لةا    ءل همت ةقتة  ءلختةمت ءلةحلي  تا ةفرت  ةتأ ء،ل م  ءل،دء نهذءن  ي يت
 إ حياث يالش  فشءلخاتةمت ءللاا يقاتةشاهم  تاال،الطل  رفأ ءلةاشءطاين  ءلةاذ شر  ماات ءل هامت  إذءلللفار   لاا ةام  442 ءل،دء لش يه 

حملا   اتش  تاام 2حاش  ءل اشت )  ءلخاتةمت ءللاا لقاتةهما شتء ار  تاارفيهاش   م،الطالعءل هامت  مشحملا  قيا تاام 1تء ر  حش  ءل شت ) ه ش 
 مإ8 من   يفر  شه  تء ر  حش  ءل شت ) إذءءلختة  ءلةقتة   شتا حمل   تا فيهشر   م،لطالعهمت ءل  مشقي

ءللاااا لهااام ءحليم ااامت   ءلةخلل ااا طااارء لأل  ءلةحليااا  ءلشحااات ء،ااال م  ةاااتأ  تااااءللفااار   لاااا رفأ ءلة حاااشث  إلاااا 542 ءل،ااادء  شيهااات 
   ماات ءلشحات إذء  ةامإ   لاا ،ا ي  ءلةثام  ي،اأ  ءلة حاشث حاتءشةطملسا شيش ه هذء ءل،دء  للة حاشث ل ا  طار  ةان ءلطارء   لاا 

ذءما ش 1 افاش  يالش شها  تء ار  حاش  ءل اشت )   مات ءإل م ا  ذء ا ت فشلةطملس ءلةشءطاين  ل،ل يس  ءلةحلي حات ةام   إلاا   م ا  ماات ءإل ء 
  يالش  فش   امن هاامك ء،ال م  إذء  يفار   ءلة حاشث فن   ا شتا حملا     مات ءإل م  إذءم 3ما شءل شت )2يلش شه  تء ر  حش  ءل شت )

 م8حش  ءل شت )  شه  تء ر 

 ذلل"  إتمامعن  المسئولةطرق محاسبة الموظفين المحليين والجهات  في" رأط المبحوث  284-642من  األسئلة

ءلةحلي    ن ءلشحت   ة تا ءلفمةلينءلةشظ ين    ن ةحم،   ءللفر   لا ءل همت ءلة، شل إلا  ةن ءل، ل  هذه ءلة ةش  لهت 
ذ رامهم ة، قم  شطرا ةحم، لهش شه  ، ا فن  لش  ن  فنءلة، شل   ن لقتيش ءلختةمت ءلةحلي  ءللا ، ا  تءرءتشءلةتيريمت شءإل

  إ فشةاطقله  تالةت لحت ءلةشظ ين   ةحم، 

تيش هذه ءلختةمت ءلةحلي إ حيث  لحتيت ءل همت ءللا ةن حقهم فن لحم،س هد ا ءلةشظ ين ءلة، شلين  ن لق  642 ءل،دء  يخل 
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شءلذأ  742 ءل،دء  للة حشث فت ذلك يش ه  لإل م  إحش  ءل شت ءلةام،س   ثش يقشش  شه  تء ر  للة حشثيقشش ءل محث  لش يه ءل،دء  
يش اظر ءلة حشث شءللا ية ن ةن خاللهم ةحم،   ءلة، شلين  ن لقت  طرا  لا ءل ثر ةن ش ه 3ةن خالله يلش ءللفر   لا فهش 

 ءلة من ءلةخص  لذلكإ   تاهذه ءلختةمت شلتشياهم 

تيهم ةحم،   ءلة، شلين  ن لقتيش ختةمت  لش ءللاةاطق  ءلة حشث  تاتيلش ءللفر  ةن خالله  لا ءلحم ت  284 لل،دء    ملا،  فةم
    إ ءإل م  حمل   تا  2شت  حش  ءل    افش  ششه  تء ر  ءإل م  حمل   تام 1حش  ءل شت )  ءللاةي  ءلةحلي ا حيث يلش شه  تء ر 

 الحصول عل  الخدمات" فيبين المواطنين  ةالمساوا في" رأط المبحوث 243 - 294من   األسئلة

 لا ءل همت  ءللفر  إلا 294 ،دء  شيهت إ ءللملاق   ء القم  لل ات  حتءل    ات  لا  243شحلا  294ءل، ل  ةن  لش يه يرء ا
 مات  إذء فةما 430ءل،دء   إلام شء القم  1حش  ءل شت )   افش  يلش شه  تء ر   م   مات ءإل  ذءهما تةف فمة ءللا ، ا للة حشث ءلل

 إءللملام شء القم  لل ات 2حش  ءل شت )      تيلش شه  تء ر   ءإل م 

م يخ  تشرهم تا لقتيش تية ءل همت ءللا لقتش ءلختةمت ءلةذ شر قيمس ةتأ لفشر ءلةشءطاين  أن  إلاتيهت   043 ل،دء ل ش ملا،  
 مات  إذء لا قتش ءلة،مشء  شط قم  لالحليم متإ حيث يلش ،دء  ءلة حشث  ةم  لل مت ءلختةمت ءلةحلي  ءل،م ا ذ رهما لقتش ختةملهم 

القم  حش  ءل شت ءلةام،س شء     افش  فش    ف ر   يلش شه  تء ر   م   ا شتا حمل  ءإل فشة  ءلةشءطاين تشن لةييز  فمة ءل ه  لل
ءلذأ يلش  ءل،مسلللفر   لا  143 ،دء  إلام شء القم  2حش  ءل شت )       تيلش شه  تء ر  ءإل م   مات  إذء فةم اءللملاءل ات  إلا

 حش  ءل شت ءلةام،س ط قم  إل م ه ءلة حشثإ   ليه ءللةييزا حيث يلش شه  تء ر 

 فشةفهم  فمة ءللا ، ا له ءلل   همت لقتيش ءلختة لحت  رلش  ف قتش  ، ا فن إذء،دء  ءلة حشث  ةم  شتيل 243 ءل،دء يخ   شتيةم
شفن    فة  ةلين  ات لقتيةه هذه ءلرلش  قمشلف ير يلفر  ه ءلة حشث  أاه  ف ي تأ  فنيل اس ءل محث  فن إ شيالحظ تا هذء ءل،دء  

 حث شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س   م   ءلة حشثإش لا ءل م  تا ءل تءي  هتي فش إ رءةي    يذ ر   تا ءل تءي  رلش     يذ ر  لة

 مدط إنتشار مظاهر الفساد" في" رأط المبحوث  434،  343 السؤاجن

 تاءلختةمت ءل،م ا ذ رهم   ءل همت ةقتة تاءل ،مت  هرةتأ إاللمر  فؤ ةظم تا لا رفأ ءلة حشث  لفر  مل 343 ءل،دء  يهلش
س  ءإل م  شتا حمل  حتء دء  ءلة حشث  ن ةتأ ءاللمر    ةظهر ةن ةظمهر ءل ،مت  لا يلش ، حيث ءلحا ءللا يفي  تيهمإ  ءلقري

 إلامم فش  1 ا  افش  ) شت) ءإل م  إ شتا حمل  435  فش لل،دء  ءللملاءل ات  إلامم يلش ء القم  8  ) شت )ف ر مم فش    3    ) شت )
  ش ليك شه  تء ر  حش  ءل شت  فشف،رله ءللفرؤ لهذء  فترءت حتل فشله  ه  ، ا  لةفرت 443ءل،دء   مم يلش لش يه2حت ةم   ) شت )

 ا إل م لهءلةام،س 

 مكافحة الفساد" في ةدور الجهات المختلف في" رأط المبحوث  643،  543 السؤاجن

تاا حملا   إليهامأ يل ا فنةتأ ترءيا  ءلة حاشث  مل هامت ءللاا ية ان فن للصاتأ لحام ت ءل ،امت شءللاا ي اس    ةفرت 543 ،دء  يخل 
  هاذه ءل هاا ء،ااشتاا ءل،اادء إ حياث يطلااس ءل محاث ةاااه لحتيات   شءلةااذ شر   ةاان ءل هامت ءلة،اا شل   ان لقااتيش ءلختةا  شقاشع ت،امت تااا  ها

 إذءم 98حاش  ءل اشت )  شها  تء ار  شيالشفهةهش تقط تا ءلة امن ءلةخصا  لاذلكما   يلش  لم   ةن  ه ف ثر ءلة حشثذ ر  إذء  )ةلحشظ
 إ ءللملا   ف ر   شيالق  لل ات   م   مات ءإل

تا ة متح    تا ءل،دء   لا ءلة،مهة  تا ةتأ قتر  ءل همت ءلةذ شر  ءلة حشثءللفر   لا رفأ  إلاتيهت   643 لل،دء  ملا،    فةم
 ءلة حشثإ  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ششه  تء ر  حتء لا   ءل ،متإ حيث يقشش ءل محث  ذ ر     ه

 



 

411 

 مات التعليم: خد امسالخ القسم

شءل  ا شءلةلةيز ياف س ة ملر   ءطاقطمع ءللفليش ةن ف ثر ءلقطم مت ءلختةي  فهةي   شة،م،م   حيم  ءلةشءطاينإ تمللفليش ءلتيةقر  ينفت
 لا ش ا ءلةشءطاين ء  لةم ا شقترءلهش شةهمرءلهش ءلالزة  ل،شا ءلفة  )رفس ءلةم  ءل لر  شء  لةم ام  ةم يدثر  لا اش ي  حيم  
رلمتهش احش ف ثر ءلطرا  ءلةشءطن شءلاةش ء قلصمت     إ  ةم فن لللفليش تشر ةلحشظ  لا ءلة،لشأ ءل،يم،ا تا لاشير ءلطالس شء 

ينر ز ءلة،   ةم ، ا ءلقش  تا ءلةقتة   لا ةرحل   ت،ش تا ءلةطمل    حقشقهش شاظرء   ل،مع ح ش ءلقطمع شللفس ة م لها  تفملي 
  ءللفليةي  يلش تيهم لأ،يس ءلطملس ش اما قشء ته ءل  ري  شءلا ،ي  شها ةرحل  ءللفليش ءل،م،ا  ةرحلليه  فياهم ةن ةرءح  ءلفةلي

ء  لتء ا شءإل تءت إ  ةم ،يلش ء،ل فمت ءلةتءرس ءلزهري  ةن ءللقييش  خلال  ل فيلهم شلةشيلهم شلاظيةهم  ن ءلةتءرس ءلح شةي  
إ ش ات ،دء  ءلة حشث ءل، ل  ءلخمص   مللفليشا ي شن ةن ءلته  لل محث لل ي  ش ةقم   ءلة،  ف ثر لر يزء    ءلخرأ شهش ةم ي ف

ية ن لل ي  ءلة حشث   ةم فش ء الهما   اهمءلترء،ي   لفةلي  مات ها ةن لقشش  ةلم ف  ء إذء لا ءلحهشر شء  م   للك ءل، ل   شءل
ءإل م مت شءللا ل شن ف ثر   لاءلذ  ياف س  ءلةر لذلكا إة ماي مك  من ها إذءفثاما ءإل م    لا ءل، ل   ف ام ه لا ء،لت ما 

  ةصتءقي إ

ةن ءللخ   لةمر ء ، ء،لي ما ير ا ءلخمص   ملطالس تا ةرحل  ءللفليش ءل،م،اا ءلةفلشةمتهذء ءلق،ش إلا ءلحصش   لا  يهت 
تا حمل  ش شت ف ثر ةن ط   تا ا س ءلةرحل  ءللفليةي   فة نا إنءلةفيلي   ءل،ر ءللفليةي  للط   تءخ   ءلحمل ءلة، ش   ن ةلم فه 

غير  ء ،لةمر شحيث فن ةشهشع  إةرحل    ،ام تا    رءلةفيلي  يلش لش يه ءل، ل   ن ءلط   ءل ءل،ر )ء لتء ا إ تءت م تءخ  
يلش ءل،دء   ن ءلط   ءلذ  يليه  ار تا ةتر،  فزه ء  لتء اةفاا  ملةتءرس ءلزهري  ت ذء  من ءلط   ءل  ر ،ام تا ةرحل  ءللفليش 

ذء لش ي ن هامك  ة ملر  إلا ءلط    القم ءلزهري  يلش ء  غير ملةرحل  ء  لتء ي   فط م  في تا ةرحل  ءللفليش ء  لتء ا غير ءلزهر إ شء 
غير  ءللفتءت  ءللفليش ةرحل تا يليه  ةني ن هامك  شلشءل  ر ،ام تا ةرحل  ءللفليش ءإل تءت   ت ذء  من هش ءآلخر تا ةتر،  فزهر  

 ءل،متس: ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي مإ ءلق،ش  ءلزهر  يلش ء القم  إلا ءلق،ش ءللملا )

 سطر الطفل ورقم سطر المستجيب" محدا ورقفي كل مرحلة تعليمية عل   كبر"اسم األ  أ 500 السؤال

ءل اما  ملةرحل  ء  لتء ي   ف  رش،   ف،ش شرقش ،طر  110 ا109ا 108 ا104ا 102ا 101ءلةفيلي : ءل، ل   ءل،ر  تش   رء  
ش،طر ةتلا ءل يمن شءلذ  قت يخلل  تا ءلةرحل   ء،ش إلاءلةخصص  لذلك  مإلهمت   ةت ءل اما  ملةرحل  ءإل تءتي  تا ءل  ف  رش 

مش  لل يفه فن ينلرك طر  آخر ة، ش   ن ءل يمن غير ةلحةس  ،ل ةم  ءل يمنا ح ةتلا فنلفرت  إذء ن ءإل تءتي ا  ء  لتء ي 
)غير ءلزهر م  ءل،م،اي ن هامك ف اما  مللفليش  لش إذءهذء ءلطر  ءآلخر تا خما  ةتلا ءل يمنإ  ء،شةلم ف  ترء،  ءلش ت ش،   

 إ خدمات الرعاية الصحية األولية ءللملاءلق،ش  إلا ءالق 

 التعليم األساسي " لةمرحفي  األسرة"نوع مدرسة األبناء داخل  501 السؤال

 من  إذءإ حتء،ام تا ةرحل  ءللفليش ء  لتء ا شءإل تءت     ةرحل   لا    رءلةتر،  للط   ءل اشعةفرت   إلا 501،دء   يهت 
يللقا ت ش فش ةا  ه   ي ما إذء  مات ءلةتر،  ح شة01،ام تا ةتر،  ح شةا غير فزهر   ه  تء ر  حش  ءل شت )   رءلط   ءل

ذءما ش 03 مات ةتر،  ل ري ا ه   تء ر  حش  ءل شت ) إذءما  02  حش  ءل شت )تء ر   مات ةتر،  خم   ر ا ه  تء ر  حش   ء 
ذءم ا ش 04ءل شت ) ذءما ش 05 من ءلةتر،  خم  لغمت ه  تء ر  حش  ءل شت ) ء   مات ءلةتر،  خم  تشلا ته  تء ر  حش  ءل شت  ء 

 مإ96ءلة من ءلةخص  لذلك شه  تء ر  حش  ءل شت ) تاف اله    ت فن ل،   غير ءلةذ شر  آخر مات اشع  إذء فةمم ا 06)

ما يلي ]عدد المعلمين / حجم المستلزمات المدرسية)كتب،الطباشير( / عدد الفصول/ األنشطة  كفاية"درجة  502 السؤال
 دي(")رياضية،فنية( / عدد دورات المياه[ في مدرسة الطالب في المرحلتين )اجبتدائي / اإلعدا
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 تا ءلط مليرم  ت ح ش ءلة،للزةمت ءلةتر،ي ) لسءلةفلةين] تت  حتءقيمس تر     مي      ات  لا  إلا 502،دء  يهت 
فن ل شن ةحميتء ش  لفطا ف  ءاط مع  شي سإ ءم  تت تشرءت ءلةيمه[ تا ءلةتر،  ل   ةرحل   لا حتتاي ءل صش  ءلالط  )ريمهي ا 

ف مس   ذءءل،دء  ش  لفلا اهم يم  لا إ م لها شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ت قت يدثر  لا ءلة حشث  ات إلقما
ذءم 3ه  تء ر  حش  ءل شت )   ءإل م    مات ذءإ فةمما 1ءلة حشث  افش ه  تء ر  حش  ءل شت) حت ةم  إلاتر   ءل  مي    مات شء 
 ح ش ءلة،للزةمت ن تت ءلةفلةيءلة حشث    مي  ف  ةن ]  تش ةفرت  حمل م شتا 2 ةلش،ط   ه  تء ر  حش  ءل شت )

 مإ8م  تت تشرءت ءلةيمه[  ه  تء ر  حش  ءل شت )تاي ءلةتر،ي ) لساءلط مليرم   تت ءل صش   ءلالط  )ريمهي ا 

عاره[ في "الرضاء عن ]أداء المعلمين/نظافة واتساع الفصول/اتساع الحوش ونظافت / دورات المياه/الكانتين وأس 503 السؤال
 مدرسة الطالب في المرحلتين )اجبتدائي/اإلعدادي("

] فتءا ءلةفلةين اظمت  شءل،مع ءل صش   ءل،مع ءلحش   ءةفرت  تر   رهما ءلة حشث  ن     ات  لا حت إلا 503،دء   يهت 
فن ل شن ةحميتء  شي سإ ء  لا حتشاظمتله اظمت  تشرءت ءلةيمه ءل مالين شف،فمره[ تا    ةرحل  لفليةي  ،شءا ء لتء ا فش إ تءت   ال
تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م    ه ش  لفطا ف  ءاط مع قت يدثر  لا ءلة حشث  ات إلقما ءل،دء  ش  لفلا اهم يم  لا إ م لهإ 

له اظمت  ءل صش  ءل،مع ءلحش  شاظمت شءل،مع]فتءا ءلةفلةين اظمت   ءللملا ن ف  ةن  رءها غيرذ ر ءلة حشث فاه  ت ذء اءلة حشث
مم فش 1مإ فةم إذء ذ ر ءلة حشث فاه رءها يلش ،دءله إذء  من رءها ) شت )3تشرءت ءلةيمه ءل مالين شف،فمره[ ه  تء ر  حش  ءل شت )

مإ فةم إذء  من   7حش  ءل شت ) تء ر غير ةش شت  ةتر،  ءلط   يلش شه   ءل اتمم إ إذء ذ ر ءلة حشث فن 2) شتإلا حت ةم )  رءها
 مإ8) شتشه  تء ر  حش  ءل يفر  يلش

 أو الطالب": مر" أخذ المدرسة في المرحلتين )اجبتدائي / اإلعدادي( برأي و تقييم ولي األ506-504 األسئلة

 شطرا ءلةفلةين ]لقييش ءحت  لافش ءلطملس تا     ات  ةرف  ةتأ لأخذ ءلةتر،  رف  شلا ءل إلاةفرت   إلا 504ءل،دء   يهت 
شف،فمره [  ءل مالين   لقييش ءللفليةي  ءلةامهج   لقييش ءلةتر،ي  ءلالط    لقييش ءلةتر،ي  ءل اي    لقييش ءلةتر،ي  تءر ءإل   لقييش لتري،هش

تا    ةرحل  لفليةي  ،شءا ء لتء ا فش إ تءت   ال  لا حتءا شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ تا حمل  ءإل م   
 ء القم  اال فش   يش ت فش   ف ر   ليك شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث ثش  504دء  تا ءل، تةن ءل اش  ف  ن 

إ فةم تا حمل  ءإل م   507ء القم  إلا ءل،دء   يلشءل،دء   ءءلخير  تا هذ تا س للك ءإل م مت لل ا شه شتا حمل   ءللملاإلا ءل ات 
يهت  إلا ةفرت   ءلذ  505 ،دء ءلءلة حشث شء،أله  إل م  ءلةام،س   شته  تء ر  حش  ءلم  يلش ش 2فش  1) شت  ةمحت  إلافش   افش

 506تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ثش إ،مله ءل،دء      شه504  تاةن ءلذ  لأخذ ءلةتر،   رفيه تا ءل اشت ءلةذ شر  
  شه  تء ر  حش  ءل شت 504ةدثر فش   تا ءل اشت ءلةذ شر   مل،دء   يهت  إلا ةفرت  ةم إذء  من لقييش شلا ءلةر فش ءلطملس  ءلذ 

 ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 هذه اجنتخابات" في"المشاركة في انتخابات اتحاد الطلبة وسبب عدم المشاركة  508، 507 السؤاجن

تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م    ه  إ  من ءلطملس يلمرك تا ءالخم مت ءلحمت ءلطل   فش  إذءةفرت  ةم  إلا 507ءل،دء   يهت 
يش ت ءلحمت   إ فةم إذء  مات إ م   ءلة حشث  ا  509،دء   إلا ءالق م ش 1ءلة حشث ت ا حمل  ءإل م    افش ه  تء ر  حش  ءل شت )

ذءإ 512إل م   ءلة حشث شءالق  لل،دء   ءلةام،سف ر   ه  تء ر  حش  ءل شت   طل    فش    حشث     شءللا ل لير  مات إ م   ءلة شء 
،م م ش 2تء ر  حش  ءل شت ) ه ءالخم مت ءلحمت ءلطل    تاةلمر   ء اه   تشإلا   تالةفرت  ، س  تش ءلةلمر    508ءل،دء   ء 

ثش ءالق   فت ذلك  ا ة  ةالحظ  ءاه ة،ةشه  لفتت ءإل م مت إل م   ءلة حشث ءلةام،سه  تء ر  حش  ءل شت  اءالخم مت ءلحمت ءلطل  
 إ512دء  لل،
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 اتحاد الطلبة": فيسبب عدم المشاركة  -فعالية دور اتحاد الطلبة  -"العضوية في اتحاد الطلبة  511-509 األسئلة

إلا ةفرت  ةم إذء  من ءلطملس  هش  ملحمت ءلطل   تا ءلةتر،  فش  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م    509ءل،دء   يهت 
يهت  إلا ةفرت  ةتأ تفملي  ءلحمت ءلطل   ءللا تا ةتر،  ءلطملس تا ءلةلمر   تا لحتيت  ءلذ  510ءل،دء   ء،أ ءلة حشث ش 

حت ةم   فش  إلا  فش  افش  اءحليم مت ءللالةيذ ةن فالط  شةتر،ين شترشس شة ماا شحةمةمتاإإإإإإءل   ت ذء  مات إ م   ءلة حشث  
 فتش ش شت تفملي  ه  تء ر  حش   إ م لهحمل    تافةم   512ءل،دء  ف ر   ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   شءالق  إلا    

،م  3ءل شت) لحتيت ءحليم مت ءللالةيذ ةن فالط    م لي  تا  لةفرت  ، س  تش ةلمر   ءلحمت ءلطل    ملةتر،  511ءل،دء  م شء 
حشثا ة  ةالحظ  ءاه ة،ةشه  لفتت ءلة إل م    ءلةام،سه  تء ر  حش  ءل شت   شةتر،ين شترشس شة ماا شحةمةمتاإإإإإإءل   

 إءإل م مت

 "المشاركة في اختيار مجلس اآلباء  وسبب عدم المشاركة " 513 -512 السؤاجن

إلا ةفرت  ةم إذء  من شلا ءلةر يلمرك تا ءخليمر ة لس ءآل ما ءللا تا ءلةتر،  ء اه ه  تء ر  حش  ءل شت  512  ءل،دء يهت 
ذء  مات 514ات ءإل م    افش ءالق  إلا ءل،دء  ءلةام،س إل م   ءلة حشث إذء  م  تش ش شت ة لس آ ما فش   ف ر  ه   ءإل م  إ شء 

،م  2ءخليمر ة لس ءآل ما ه  تء ر  حش  ءل شت ) تافةم إذء  من   يلمرك  515م شءالق  إلا ءل،دء  8م فش )3تء ر  حش  ءل شت) م شء 
ا ة   إل م   ءلة حشث ءلةام،سءخليمر ة لس ءآل ما ه  تء ر  حش  ءل شت يهت  لةفرت  ، س  تش ةلمر له تا  ءلذ  513ءل،دء  

 إ515إشءالق  لل،دء  ةالحظ  ءاه ة،ةشه  لفتت ءإل م مت

 " فاعلية مجلس اآلباء" 514 السؤال

ه  تء ر   إلا ةفرت  تم لي  ة لس ءآل ما تا ةتر،  ءلطملس ه  يف ر  ن فرءا شلا ءلةر فش ءحليم مله  فش   514ءل،دء   يهت 
 حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 "تواصل المدرسة م  ولي األمر " 515 السؤال

 ا   ةن ءل اشت  ةلفلق إلا ةفرت  ةتأ لشءص  ءلةتر،  ة  شلا ءلةر ش   الةه  م،لةرءر  أي  قرءرءت فش فةشر  515 ء ،د  يهت 
 ءلترء،  شلشق هم شء،لةرءرهم ة،لشأ ءلطملس ءلترء،ا[  ه  تء ر  حش  ءللملي   لا حتء]ءلةصرشتمت ءلترء،ي  ءلالط  ءللا لقشش  هم

 ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ 

 أ "سؤال عازل للباحث "515 السؤال

 تا  (X)م ه   الة 2م فش )1إذء  من هامك تء ر  شءحت   لا ءلق  حش  ءل شت ) 515 ةرء ف  ءل،دء   لل محثءل،دء  لفليةمت  هذء
،أ  ءل،دء   ءلذ ءلةر     إ517 لا ءلي،مر شءالق  إلا ءل،دء   ءلذ ءلةر    تا  (X)خال  ذلك ه   الة  ءللملا لا ءليةين شء 

 "كيفية تواصل المدرسة م  ولي األمر " 516 السؤال

ءلةصرشتمت إلا ةفرت   ي ي  لشءص  ءلةتر،  ة  شلا ءلةر شء  الةه  م،لةرءر  أي  قرءرءت فش فةشر ةلفلق   ا ] 516ءل،دء   يهت 
 ءللقصاش ليك  ءإل م متءلطملس ءلترء،ا[   هذء ءل،دء  ةلفتت  ة،لشأءلترء،ي  ءلالط  ءللا لقشش  هم  ءلترء،  شلشق هم شء،لةرءرهم 

 ءلة حشثإ إل م  لشه  تء ر  فش تشء ر حش  ءل شت ءل شءت ءلةام،   

 " اجستجابةه "مدط استجابة المدرسة لطلب ولي األمر وسرعة هذ 518-517 السؤاجن

 هإلا ةفرت  ةم إذء  مات ءلةتر،  ل،ل يس لطلس شلا ءلةر حش  ةفلشةمت ةلفلق   ملالط  فش ءلطملس فش ترء،ل 517 ءل،دء  يهت 
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ف ر   ه  تء ر  حش  ءل شت     فش   فش ةصرشتمله ءلترء،ي  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث تا حمل  إل م    ا  
،أ  ءل،دء   ام1ه  تء ر  حش  ءل شت ) شإ فةم إذء  مات ءإل م    ا اف519ءلة حشث شءالق  إلا ،دء   إل م  ءلةام،س   ءلذ  518شء 

يهت  لةفرت  ةم إذء  مات ء ،ل م   لطلس شلا ءلةر حش  ءلةفلشةمت ءل،م ا ذ رهم تا ءل،دء  ءل،م ا للش خال  شقت ةام،س فش   
  م   ءلة حشثإه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل

 "إتاحة إيرادات ونفقات المدرسة" 519 السؤال

إلا ةفرت  ةم إذء  مات إيرءتءت فش ا قمت ءلةتر،  ةلمح   ل    لاا فش ،ه  ةفرتلهم ه  تء ر  حش  ءل شت  519ءل،دء   يهت 
 إ521ءل،دء   اف ر   ءالق  إل    فش   ءلةام،س إل م   ءلة حشث تا حمل  ءإل م    ا  

 "مدط استفادة المدرسة من الموارد المتاحة من وجهة نظر ولي األمر" 520 ؤالالس 

إلا ةفرت  إلا ف  ةتأ يرأ شلا ءلةر فن ءلةتر،  لحقا فقصا ء،ل مت  ةن ءلةشءرت ءلةلمح  لهم تيةم يلفلا  520ءل،دء   يهت 
 ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإإإإ ءل  ه  تء ر  حش  –ءلةتر،ي   ءلصيما – مإلا ما  لا ة،للزةمت ءلترء،ي  

 جحتياجات الطلبة ومشكالتهم وكيفية حدوث هذه اجستجابة" المدرسة بة"استجا 522-521 السؤاجن

طريا تل  تصش    نشء  تءتأ  حليم مت ءلطل   شةل اللهش  ء  لتء ا ءلةتءرسإلا ةفرت  تر   ء،ل م    521ءل،دء   يهت 
   ر للةفلةين غير ءل يتينإإإإإءل إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث تا حمل  ءإل م    ا  زيمت  فالط ا لغيي للةفمقينا

،أ   تافةم  .523ء ر   ءالق  إلا ءل،دء    فش   حمل  ءإل م    افش فش إلا حت ةم ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث شء 
 ءلةام،سل يس ةتر،  ءلطملس  حليم مت ءلطل   شةل اللهش ه  تء ر  حش  ءل شت يهت  إلا ةفرت   ي  ل، ءلذ  522ءل،دء  

 إإا ة  ةالحظ  ءاه ة،ةشه  لفتت ءإل م مت إل م   ءلة حشث

 "مدط توافر سبل لسماع شكوط ولي األمر" 523 السؤال

لرءحمله ءلةلفلق   ملطملس فش  ترء،له إلا ف  تر   ءلةتر،  لشتر لشلا ءلةر ،   ل،ة  ةن خاللهم ل شءه فش ءق 523ءل،دء   يهت 
ه   ءل  ةقم ل  ة، شلينإإإ ءقلرءحمتا ل،ليش ل مشأ  مليتا صاتشا ل مشأا صاتشا للي شامتا ،مخن ةثال ةن خال  ء لةم متا خط

 .تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث

معرفة هذه  –لعام الدراسي الحالي  خالل ا بدراست مشكلة تتعلق بمدرسة اجبن أو  ود"وج 526 – 524 األسئلة
 المشكالت": وأهم -المشكلة/المشكالت

لةل ل  ةلفلق   ةتر،  ءلطملس فش  ترء،له تا حمل  ءإل م    ا   فش  ءللفرؤ ةرإلا ةفرت  ةم إذء ، ا لشلا ءل 524ءل،دء   يهت 
،أ  1 شت )ءإل م    افش ه  تء ر  حش  ءل ل حم تاإ فةم 532  ء ر  ءالق  إلا ءل،دء   يهت  إلا ةفرت   ءلذ  525ءل،دء  م شء 

لةفرت      ء يت ءللقصالذء  ليك  ءإل م مت لفتتتيه   ي،ة ءلةل ل  ءلةل الت ءللا يشء ههم شلا ءلةر تا ءلةتر،  هذء ءل،دء  
ير ءلةذ شر    ت ةن حمل  ش شت ةل ل  فخرأ غ شتاءلة حشث  إل م    ءلةل الت شه  تء ر   تشء ر حش  ءل شت ءل شءت ءلةام، 

يهت  إلا ةفرت  فهش ةل ل  ةن  ين ءلةل الت ءللا  ءلذ  526ءل،دء ءلة من ءلةخص  لذلكإ ثش ء،أ   تا لم لهم  ملل صي  
قت لش ذ رهم هةن ءلةلم   ءللا شء هت  526،دء   تايشء ههم شلا ءلةر تا ءلةتر،   حظ فاه   ت فن ل شن فهش ةل ل  

 إ 525ءل،دء   تاءلة حشث 

 "سبل مواجهة ولي ألمر للمشكلة في المدرسة " 527 السؤال

إلا ةفرت  ءلش،م   شءلتشءت ءللا ء،لختةهم شلا ءلةر لةشء هه ءلةل ل  تا ءلةتر، ا هذء ءل،دء  ةلفتت  527ءل،دء   يهت 



 

415 

ءلة حشث  فتش تف  ءأ  ف مس ت ذءءلة من ءلةخص  لذلكا  تاا تا حمل  ش شت ش،يل  فخرأ   ت ةن  لم لهم  ملل صي  ءإل م مت
 إ530حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ،دء   ر لاا ه  تء 

والجهة  –اجستجابة لحلها  سرعة-درجة حل المشكلة –ولي ألمر لحل المشكلة  إليها"الجهات التي لج   531-528 األسئلة
 القائمة بحل المشكلة "

لذء  ليك  اءإل م متهذء ءل،دء  ةلفتت  ل ل اإليهم ءلة حشث لةشء ه  ءلة ل أإلا ةفرت  ءل ه  ءل همت ءللا  528ءل،دء   يهت 
يهت  إلا قيمس ،ر    ءلذ   529ءل،دء  ءلة حشثإ ثش إ،أ   إل م   ام،  لةفرت     شه  تشء ر حش  ءل شءت ءلة ء يت ءللقصا

يهت  إلا ةفرت  ةم إذء لش  ءلذ  530 ءل،دء ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث ثش ء،م   اء ،ل م   للل شأ ءلةقتة 
حمل   تش ح  ءلةل ل    اح  ءلةل ل  ،شءا  ل    مة  فش  ز ا فش لش يلش حلهم ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ت

 ل    مة  فش  ،شءافةم إذء ف مس ءلة حشث  ح  ءلةل ل   ا532فش   ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ءل،دء  
 ايهت  إلا ةفرت  ءل ه  ءلر ي،ي  ءللا قمةت  ح  ءلةل ل  ءلذ  531ءل،دء   ء،أ ثش  إل م لهتء ر  حش  ءل شت ءلةام،س  ه  ز ا 

 تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ه ثش 

 "التزام المدرسة بقوانين الوزارة" 532 السؤال

 ءلةقررءتلا ءلةر تا ءللزءش ءلةتر،   قشءاين ءلشزءر  ءلخمص  ءلةصرشتمت ءلترء،ي  ش إلا ةفرت  ش ه  اظر ش  532ءل،دء   يهت 
ذءت   ء،لي ما ءل، ل تاءللفليةمت ءل،م ا ذ رهم  ءل  ش  اه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث اشءلةامهج ءللفليةي  ءلترء،ي 
 ءل اشتإ

 "سؤال عازل للباحث " 533 السؤال

 لا  ءلةش شتءلةر    تا  (X)م ه   الة 8إذء  مات    ءلتشء ر حش  ءل شت ) 532لل محث لةرء ف  ءل،دء   ةمتيءل،دء  لفل هذء
،م  ءل،دء    لا ءلةش شتءلةر    تا  (X)إ فةم إذء  مات خال  ذلك ه   الة 535ءليةين شءالق  إلا ءل،دء    إءللملاءلي،مر شء 

 سة"" كفاية القوانين الملزمة للمدر  534 السؤال

 إلا ةفرت  ةم إذء  مات قشءاين ءلشزءر   متي  فش   ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ 534ءل،دء   يهت 

المبلغ المدفوع  -أسباب أخذ الدروس الخصوصية-الجهة الت  تقدم هذه الدروس-"الدروس الخصوصية 538-535 األسئلة
 هذه الدروس " فيشهريا 

 ءلترء،افش   خال  ءلفمش   ةفرت  ةم إذء  من ءلطملس يأخذ فش فخذ ترشس خصشصي  فش ة ةش مت لقشيإلا  535ءل،دء   يهت 
حمل   تاإفةم 539إ تا حمل  ءإل م    اال فش   ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث شءالق  إلا ءل،دء  ءلحملا

يهت  إلا ةفرت  ءل ه  ءللا لقتش ءلترشس ءلخصشصي  فش  ءلذ  536 ءل،دء م ثش إ،م  1ءإل م    افش ه  تء ر  حش  ءل شت )
 537  ءل،دءءلة حشثإ ثش إ،م   إل م  ش ليك شه  تشء ر حش  ءل شءت ءلةام،    ءإل م متة ةش مت لقشي إ هذء ءل،دء  ةلفتت 

ش ليك شه  تشء ر حش  ءل شءت  ءإل م متلةفرت  ف، مس ءللا فتت إلا فخذ ترشس خصشصي  فش لقشي إ شهذء ءل،دء  فيهم ةلفتت 
تيهت  إلا ةفرت  ءلة لغ ءلةتتشع للترشس ءلخصشصي  فش ءللقشي  تا ءللهر ش ليك  538ءل،دء  ءلة حشثإ فةم  إل م  ءلةام،   

 ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ تايذ ره ءلة حشث  ءلذ ل، ي  ءلة لغ 

المبلغ المدفوع سنويا للكتب  -خدام/شراء الكتب الخارجيةأسباب است –"استخدام/شراء الكتب الخارجية  541-539 األسئلة
 الخارجية"
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حمل  ءإل م    ا   فش   ء ر  ه   تاإلا ةفرت  ةم إذء  من ءلطملس ي،لختش فش يللر   لس خمر ي  فش  إ  539 ءل،دء  يهت 
 ء،أ م ثش 1 م    افش ه  تء ر  حش  ءل شت )حمل  ءإل تاإ فةم 542ءل،دء  إلاتء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشث ثش  ءالق  

ش ليك شه  تشء ر  ءإل م متءل،دء  ةلفتت  شهذء ا لس خمر ي  ء هيهت  إلا ةفرت  ف، مس ء،لختءش ءلطملس فش لر  ءلذ  540ءل،دء  
ع للحصش   لا ءل لس يهت  إلا ةفرت  قية  ءلة لغ ءلةتتش  ءلذ  541ءل،دء  ءلة حشثإ ثش ءالق  إلا  إل م  حش  ءل شءت ءلةام،   

 ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ تاذ ره ءلة حشث  ءلذ   لغءلخمر ي  تا ءل،ا  لقري مإ ش ليك ل، ي  ءلة

 من المناهج التعليمية" اجستفادة"مدط  542 السؤال

هذه ءلةامهج  لا   ءلةقتة    اه ش ذلك ةتأ قتر   إلا ةفرت  رف  شلا ءلةر تا ةت  تم ت  ءلةامهج ءللفليةي 542ءل،دء   يهت 
 لاةي  قترءت ء اه ءلفلةي  شءلفةلي إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

قيام المدرسة ب نشطة صيفية  -في اجعتماد عل  نفس  الب)تشجي  المدرسين للط في" رأط  ول  األمر  545-543 األسئلة
 استخدام وسائل التكنولوجيا(": -وغير صيفية 

إلا ةفرت  رف  شلا ءلةر تا ةت  لل ي  ءلةفلةشن  ملةتر،    اه  لا فن يفلةت  لا ا ،ه شي حث  ن  435ءل،دء   يهت 
يهت  إلا ةفرت  رف  شلا ءلةر تا  ءلذ  544ءل،دء   ء،ألهءلةفلشة   ا ،ه ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ثش 

ةهمرءت ءلطل   ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ   ف   لاةي ةنم  شغير صي يقيمش ءلةتر،   أالط  إهمتي  )صي ي  
 تءلم  رش ي لشرالةفرت  رف  شلا ءلةر تا ةت  ء،لختءش ءلةتر،  ش،م   ل اشلش يم ةث  ءل ة يشلرا  545ءل،دء  ثش ءالق  إلا 

 لشإإإإإإإإءل إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 بعا البنود الخاصة بالمدرسة" فيأي ول  األمر "ر  546 السؤال

إلا ةفرت  رف  شلا ءلةر تا ءل اشت ءللملي  ]ءل ي   ءلةحيط   ةتر،  ء اك اظي   ءل ي   ءلةحيط   ةتر،  ء اك  ي    546ءل،دء   يهت 
 ءلةشءصالت للةتر،  ةلشتر  فةا  ش تشن ةفم ،مت فش  لط   ءلطريا إلا ءلةتر،  فةن ءلة،مت   ين ءلةاز  شةتر،  ء اك ةام،  

ثش ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م    قرءا      ات  لا حتء ليك   ءلةصرشتمت ءلترء،ي  ةام،   لقترءلا ءلةمتي [شآةا شرخيص  
  شةتر،  ء اك م  ءلة،مت   ين ءلةاز 4للةتر،  تا ءل ات )  ةلاحمل  إذء  من ءلطملس  تاشه ذءإ  ءللملاءلة حشث ثش ء القم  إلا ءل ات 

   ياط ا  شهش ءل شت   اتتء ر    شه   شآةا شءلذ  ينلير إلا فن  ءلةشءصالت للةتر،  ةلشتر  شرخيص   ءللملاءل ات  تاقش  ا ةام،  
 إ7

 عن رشوة /إكرامية": الغاإلب -تكرار دف  الرشوة أو اإلكراميات -اإلكراميات "دف  الرشوة أو 549-547 األسئلة

  لمنإلا ةفرت  ةم إذء ءهطر شلا ءلةر لتت  رلش  فش إ رءةي  فش ل ر مت ) ياي  فش اقتي  م فش هتي  فش شء،ط   754ءل،دء   يهت 
فإ فةم إذء  549إ ت ذء  مات إ م   ءلة حشث  اال فش   ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م له شءالق  إلا ءل،دء  ء اهلفليش 

يهت  إلا ةفرت  ه   من تت  هذه ءلرلش  فش ءإل رءةي  فش  ءلذ  548ءل،دء  م ثش إ،م  1ءل شت)  مات ءإل م    افش ته  تء ر  حش 
يهت  إلا  ءلذ  549ءل،دء  ءلل ر متإإإإإءل إ  ل   ةل رر فش  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ثش ءالق  إلا 

 م  إ رءةي  فش ل ر مت إإإإإءل   فش  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل  ةفرت  ه  قمش شلا ءلةر  مإل الغ  ن شءقف  تت  رلش  فش
 ءلة حشثإ

 أ "سؤال للباحث "549 السؤال

ذء  من   يش ت  501ءل،دء  لفليةمت لل محث للر شع إلا ءل،دء   هذء ءلةرحل  ءإل تءتي  يلش  تاطملس  ف  ملةرحل  ءإل تءتي  شء 
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 550ء القم  إلا ءل،دء  

 أماكن التعرا لهذه المظاهر " -دلمظاهر لفساالتعرا -الفساد المختلفة رانتشار مظاه"مدط  552-505 األسئلة

 تقه   إلا ةفرت  رفأ شلا ءلةر تا ةتأ ءاللمر ءلةظمهر ءللملي  تا ءللفليش ءل،م،ا]ءإلهةم  ش تش فتءا ءلفة 550ءل،دء   يهت 
ءلة حشث  اال فش   ء ر  تا  إ م  ل،لط  شل هي  ءل اما شءلقمرس[إ إذء  مات  طلس رلشه  ء،لغال  ءلةر ز شء هشءلل،لر  ليشفةماه 

إ فةم إذء  مات إ م   ءلة حشث 553شه ذء ثش ء القم   فت ذلك لل،دء   ءللملاثش ءالق  لل ات  ،س    ات ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام
،م   يهت  إلا ةفرت  ه  لفرؤ شلا ءلةر فش ف  ءحت ةن  ءلذ  551ءل،دء   افش فش إلا حت ةم ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شء 

 تا ءللملافترءت ف،رله لحت هذه ءلةظمهر فش   ت ذء  مات ء م له  ال فش   ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،   شءالق  إلا ءل ات 
فرت  ءلة من  ءلةم ن ءللا لش تيهم هذه لة 552ءل،دء  م ثش ء،م  1 افش ه  تء ر  حش  ءل شت ) ءإل م  إ فةم إذء  مات 550ءل،دء  

 إ ثءلةظمهرإ ه  تء ر  تشء ر حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حش 

 أسباب هذا الفساد"-" القطاعات األكثر فسادا   554-553 السؤاجن

ه  تء ر   ا ثرياللر تيهم ءل ،مت ف ءلح شةاإلا ةفرت  ش ه  اظر شلا ءلةر تا ف  ةن ءلقطم مت ءلخم  فش  553 ل،دء ء يهت 
 553ءل،دء   تالش ذ ره  ءلذ  ءلقطمعيهت  إلا ةفرت  ف، مس ءاللمر ءل ،مت تا  ءلذ  554ءل،دء  حش  ءل شت ءلةام،سإ ثش ء،م  

 تء ر  تشء ر حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ه 

 هذا التقصير": فيمة بالمحاسبة ومن الجهة/ الجهات القائ -" محاسبة العاملين في حالة وجود تقصير 556-555 السؤاجن

 ال فش  ءإل م  حتشث لقصير فش  إ ت ذء  مات   اتهامك  ه  لحم،س ءلفمةلين تا ءللفليش   منإلا ةفرت  ةم إذء  555ءل،دء   يهت 
،1افش ه  تء ر  حش  ءل شت ) ءإل م  إ فةم إذء  مات 557  ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ،دء   ءل،دء  م  م شء 

حش  ءل شءت  رش ليك شه  تشء  ءإل م متحمل  لقصيرهش هذء ءل،دء  ةلفتت  تالةفرت  ءل ه   ءل همت ءللا لحم،س ءلفمةلين  556
 ءلة حشثإ إل م  ءلةام،   

 "تواصل الوزارة م  ولي األمر" 557 السؤال

 ءلةلفلق  ءلةشرفش  ءلقرءرءت تاءص  ة  ءل،ر   م،لةرءر إلا ةفرت  إلا ف  تر   يرأ شلا ءلةر فن ءلشزءر  للش  557ءل،دء   يهت 
تء ر  حش   ه  ثش  ليك قرءا      ات  لا حتء مإءل  مللفليش ءل،م،ا ةن خال  )ءلللي زيشنا ءلصح ا ء،لطال مت ءلرفأاإإإإإإ

 للباحث " "سؤال عازل 558 السؤالشه ذءإ  ءللملاءلة حشثإ ثش ء القم  إلا ءل ات  إل م  ءل شت ءلةام،س 

 تا  (X)م ه   الة 2م فش )1إذء  من هامك تء ر  شءحت   لا ءلق  حش  ءل شت ) 557ءل،دء  لفليةمت لل محث  ةرء ف  ءل،دء   هذء
،أ  ءل،دء    لا ءلةش شتءلةر    ءلي،مر شءالق  إلا ءل،دء    لا ءلةش شتءلةر    تا  (X)فةم خال  ذلك ه   الة  اءللملاءليةين شء 
 إ561

 " الموضوعات والقرارات التي ت خذ الوزارة رأي ولي األمر فيها" 560-559 اجنالسؤ 

 ا ]ةامقل   خمص  ةشهش متإذء  مات ءلشزءر  للشءص  ة  ءلةشطاين شلفلةهش   ةمإلا ةفرت   559ءل،دء   يهت 
ترء،   فخر    ت ةن ذ رهم[إ  ليك قرءا     ءلةيزءاي  ءللفليش ءحليم مت ف ام هش  ءلقرءرءت ءلخمص   مللفليش ةث   تا ءلترء،  ،اشءت ءل

 559 ا   يلش ء القم  لل،دء  ءللملا تا ءل،دء   م  ءلة حشث شتا حمل  ءإل  إل م  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س  ه  ثش  ات  لا حتء
فش ذلك ةن  مس إ الةه  ةم إذء  مات لأخذ رفيه تا هذه ءلةشهش مت  560ءل،دء  حمل  ءإل م    افش يلش ،دء  ءلة حشث  تافةم 

 شه ذءإ ءللملاء القم  إلا ءل ات  ثش مللاا تقطإ 
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 اجحتياج لنوع معين من المدارس أو الفصول": -"استجابة الوزارة جحتياجاتهم الخاصة 562-561 السؤاجن

يةين تيهم ةن خال   رءةج  إلا ةفرت  ةتأ ء،ل م   ءلشزءر  ل فؤ ءحليم مت ءلخمص   مل،ر  فش  ملةاطق  ءلةق 561ءل،دء   يهت 
ز  ةتر،  ءل ص  ءلشءحتا ةتءرس ءل ليمتا ةتءرس ءلة لة ا ةتءرس لط م  ءللشءرعا ةتءرس للةفمقين فش لللر ي  ءل  ري  فش 

يهت  إلا ةفرت  ءحليمج شلا  ءلذ  562ءل،دء  ءلةلشحتيناإإإإإإءل م ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ثش إ،م  
 ءل ليمتا ةتءرس ءلشءحتا ءل ص  لاشع ةفين ةن ءلةتءرس فش ءل صش  يحلم شاهم  ل     ير ش  ي تشهم ةلمح  ةث  ) رءةج ءلةر

ا ءلة حشث إل م  تء ر    تشء ر حش  ءل شت ءل شءت ءلةام،    ه  ثش ءللقصاهذء ءل،دء  ةلفتت ش ليك   ةتءرس ءلة لة اإإإإإإإإإءل م
 تقط ثش ء القم  لل،دء  ءللملاإ مYيش ت ءحليمج  ليك شه  تء ر  حش  ءل شت   )شتا حمل  ءإل م    أاه   

 "ذهاب ولي األمر إل  اإلدارة التعليمية/المديرية/ديوان الوزارة" 564 -563 السؤاجن

إ إذء  مات ء م   إلا ةفرت  ه  ، ا لشلا ءلةر ءلذهمس لإلتءر  ءللفليةي  فش ءلةتيري  فش تيشءن ءلشزءر  فش   563ءل،دء   يهت 
افش ه  تء ر  حش  ءل شت  ءإل م  إ فةم إذء  مات 569فش   ء ر  ه   تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ،دء     االءلة حشث  

،أ  1)  إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م لهإ ةر  فخرلةفرت  فأ  ه  ذهس إليهم  564ءل،دء  م شء 

 وقت اجستجابة":  -اجستجابة للطلب)معلومة/خدمة(-أو خدمة من الجهة"طلب معلومة  567-565 األسئلة

إلا ةفرت  ةم إذء  من شلا ءلةر ذهس لإلتءر  ءللفليةي  فش ءلةتيري  فش تيشءن ءلشزءر  لال،ل ،مر  ن ةفلشة  فش  565ءل،دء   يهت 
   ءلة حشثإ تا حمل   من ذهم ه لهت  آخر تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م ه ، س آخر ة  ش  ل  فشطلس ختة  فش رت  ل شأ 

 ن   ،ل ،مرإ فةم إذء  من ذهم ه  هت  ء568طلس ختة  فش رت  ل شأا يالق  ءلة حشث إلا ءل،دء   ش ن ةفلشة  ف  ،ل ،مرغير ء
فش  إ ت ذء  مات يهت  إلا ةفرت  ةم إذء  من هامك ء،ل م   لطل ه  ءلذ  566ءل،دء  ،دءله  يلشفش رت  ل شأ   طلس ختة شةفلشة  ف

إ فةم إذء  مات ءإل م    افش ه  تء ر  حش  568إ م   ءلة حشث  اال فش   ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شءالق  إلا ءل،دء  
حمل  ء ،ل م   لطل ه ه   مات ء ،ل م   تا شقت ةام،س فش  إ ه  تء ر  حش   تالةفرت  فاه  567ءل،دء  مإ ثش إ،مله 1ءل شت )

 شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإءل 

 "رأي ولي األمر في التزام الموظفين " 568 السؤال

إلا ةفرت  ةم إذء  حظ شلا ءلةر فن ءلةشظ ين ةللزةين  ا ]ءللشء ت تا فةم ن ءلفة   لقتيش ءلختة   ل    568ءل،دء   يهت 
 شه ذءإ ءللملاءلة حشثإ ثش ء القم  إلا ءل ات    إل م ،ستء ر  حش  ءل شت ءلةام ه  ثش ةام،س[إ  ليك قرءا      ات  لا حتء

 استخدام ولي األمر لهذه الوسائل ": -اقتراحات ولي األمر لدط الوزارة  و"مدط توافر وسائل لسماع شكوط أ 570-569 السؤاجن

 فش  ترء،له ةثال    م اهءلةلفلق  ش،م   ل،ة  ةن خاللهم ل شءه فش ءقلرءحمله  ءلةرإلا ةفرت  ه  ءلشزءر  ةشتر  لشلا  569ءل،دء   يه 
مإ إذء  مات إ م   ءلة حشث  اال فش   ف ر  ه  ءل  قم لت ة، ش اإإإ ءقلرءحمتا صاتشا ا  مليت ل مشأا صاتشا ،مخنا )خط

لةام،س  افش فش إلا حت ةم ته  تء ر  حش  ءل شت ء ءإل م  إ فةم إذء  مات 571شءالق  إلا ،دء   إل م لهتء ر  حش  ءل شت ءلةام،س 
،م   تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م    ه ه  ف،لختش شلا ءلةر فحتأ هذه ءلطرا ءللا شترلهم ءلشزءر  فش  إ  لةفرت  570 ء ءل،د شء 

 إة حشثءل

 التفرقة/ التمييز": افيه تحدث التيالمكان/ األماكن  -أسس التفرقة -" تقديم خدمات التعليم بشكل عادل 573-571 األسئلة

 شءلطشء   ءلامس ل    مت   ل   لقتيش ءلختةمت ءللفليش ءل،م،ا ه  لقتش تاإلا ةفرت  رفأ شلا ءلةر  571دء  ءل، يهت 
 574م شءالق  إلا ،دء  1ش غؤ ءلاظر  ن ءلا شذ شءلرلمشأ شءلش،م طإ ت ذء ف مس ءلة حشث  افش  ه  تء ر  حش  ءل شت ) شءلةم ن
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لقتيش هذه ءلختةمت  لا فأ ف،مس يلش هذه  تالةفرت  إذء  من هامك ل رق  فش لةييز  572ءل،دء  خال  ذلك إ،م   ءإل م  إذء  مات 
ءلة حشث شتا حمل  ش شت إ م   فخر   إل م  ش ليك شه  تشء ر حش  ءل شءت ءلةام،    ءإل م متءلل رق  فش ءللةييزإ هذء ءل،دء  ةلفتت 

يهت  لةفرت  ءلة من  ءلةم ن ءللا حتثت تيه هذه  ءلذ  573ءل،دء  ءالقم  إلا  ثشءلة من ءلةخص  لذلكإ  تا  ت ةن ل، يلهم 
 ءلة حشث إ إل م  ش ليك شه  تء ر   تشء ر حش  ءل شت  ءل شءت ءلةام،س  ءإل م متءلل رق    ءللةييزإ هذء ءل،دء  ةلفتت 

 ي"تلبية احتياجات األبناء في مرحلة التعليم األساس في"دور المساجد والكنائس  574 السؤال

 م،الل ي  ءحليم مت ف اما فشليما ءلةشر تا ةرحل  ءللفليش ءل، تاإلا ةفرت  تشر ءل ةفيمت شءلة،م ت شءل ام س  574ءل،دء   يهت 
ءلة حشث شتا حمل  ش شت إ م   فخر    ت ةن ل، يلهم  إل م  ش ليك شه  تشء ر حش  ءل شءت ءلةام،    ءإل م متشهذء ءل،دء  ةلفتت 

 خص  لذلكإءلة من ءلة تا

 والمساجد والكنائس" معيات" الخدمات أخري المطلوبة من الج 576-575 السؤاجن

إلا ةفرت  ه  هامك فأ ختةمت فخرأ  من شلا ءلةر يلةاا فن لقتةهم ءل ةفيمت شءلة،م ت شءل ام س فش   إ إذء  575ءل،دء  يهت 
،أ  1إفةم إذء ف مس افش ه  تء ر  حش  )577إلا ءل،دء    القف مس  ءلة حشث  اال فش  ف ر  ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س شء م شء 

 لا ءل محث  لم      ش يهت  إلا ةفرت  ءلختةمت ءللا يلةاا شلا ءلةر فن لقتةهم ءل ةفيمت شءلة،م ت شءل ام س  ءلذ  576ءل،دء  
 ءلة من ءلةخص  لذلكإ تاءلختةمت ءللا يذ رهم ءلة حشث 

  خدمات كل من الجمعيات والمساجد والكنائس"الرضاء عن دور و  577 السؤال

إلا ةفرت  ةتأ رهما شلا ءلةر  ن تشر شختةمت ءل همت ءللملي  تا ءللفليش ]ءل ةفيمت  ءلة،م ت  577ءل،دء   يهت 
لق،ش حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ثش ءالق  إلا ء ر ا ه  تء ء ءإل الش)ترشس لفليةي  شلش ي م[     ه   لا حتءل ام سش 

 ءل،متسإ

 السادس:خدمات الرعاية الصحية األولية القسم

ءلة حشث لختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  ءلةلشتر  تا ةاطق  ، اه فش قريله فش تا ءلقرأ  ء،لختءشةفرت  ةتأ  إلاهذء ءلق،ش  يهت 
ءلصحا  أةينش ءل ةفيمت ءلهلي  فش ءللفش ءلقطمع ءلخم ا ف شة  من ي،لختش ءلختةمت ءلةقتة  ةن ءلح  إذءش ةم   اءلخرأ ءلة مشر 

 فهش ءلةل الت ءللا لشء هه  ات ءلحصش   ليهمإ هاءلح شةاا شلقييةه لةتأ  شتلهما شةتأ رهمه  ن هذه ءلختةمتا شةم 

لي ا ءلر مي  ءلصحي  ءلش  ،يم،مت تا  لرء ه شءاس ءلحش ة  ةث  ةتأ ةلمر له شفترءت ف،رله  ايلش ،دءله  ن لقييةه لةتأ لط ي  ةم
 تش لقتيش ءلختة    ء،ل م   ءلةد،،مت ءلصحي  لطل ملهش شل شءهشا ةتأ لشءتر طرا لةحم،   شة،مال  هذه ءلةد،،مت تا حمل أةت

ءلصحي   ملل   ءلةطلشسا ةتأ ش شت ل متي  تا    ةم يلفلا  ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا شةتأ إ الاهش  ن ءلختةمت 
 ي  ءلةشءطاين  حقشقهش ششء  ملهشإ  ةم يهت  ءلة،  لةفرت  آرءا ءلة حشثين تا ةتأ ءاللمر ةظمهر ءل تيت  فش ءلةلشتر ا شةتأ لش 

 ءل ،مت ءلةخلل   تا ة م  ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي إ

 الخاصة بخدمات الرعاية الصحية األولية: امةالتعريفات اله بعا

 الرعاية الصحية األولية: خدمات

شءلة لة   ءل،ر ش  ترءت لصم  ءل لش شءللا لةث  ءلة،لشأ ء ة لة اشءل،ر تا ءل ترءتلأل مة ش لءلختةمت ءللا لنلمه  لا اح شها
 مة ءلصحا ءلقشةاا شللة  ة ةش   ةحتت  ةن ءلختةمت ءل،م،ي  ءللا لشتر  ال م  ذء ل ل   ةحتشت  للةلم   ءلصحي  ءله اظمش مل
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شةق شل  ء لةم يم  ة  ءللر يز  لا ةلمر   ءل،ر  ةل مةل ءلصحا  طريق   شلح،ين ءل،لشك ةرءؤ ماس ءلشقمي  ةن ءل إلالل، منا 
 شءلة لةفمت ءلةحلي إ

 شا شللةث   5 حيث لص  ءلختة  للةشءطاين تيةم   يزيت  ن  ء، اختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  لل ةهشر  ل   ش  لشتيرلش  شقت
 ح م تا ءآللا:ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءل،م،ي  )  ةم ذ رلهم شزءر  ءلص

  إءل،ر شءلط شل  شلاظيش  ةشة ءل ر مي 
  ءل،لية إ ءللغذي 
  ءل،م،ي إ شءللطفيةمتءلةفتي   ةرءؤءل ة متح 
  ءلةلشطا إ ةرءؤش الج ءل ة متح 
  شءلختةمت ءلفال ي إ ءلطشءر 
 ءلتشي  ءل،م،ي إ لشتير 
  شءإلحصما ءلط اإ ءلل، ي 

 ت ءلر مي  ءلصحي  ءل،م،ي  ةث  :لختةم ءلتء ة  ءل رءةجء،لحتثت  فؤ  شقت

 ءلحت ةن ءإل مق إ  رامةج 
 ر مي  ءلة،اينإ  رامةج 

حهرلك  ن ختةمت ءلصح  ءلشلي  زأ  أ ءام ح، تلشقلا لقتيش ءلق،ش للة حشثا حيث يقش  له    ءلق،شءل محث تا هذء  شيقشش
لحملي  ءج لهمتءت ط ي ا لهمتءت ةيالت  ءلطشءر    ء،لخر طفيةمت)ءل ل  ءلط ا  لاظيش ءل،ر   ر مي  ءلةشة  شءلط شل   ءلل

 شلفري    ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي إ  حشثمإا شذلك للهي   ءلةباستثناء العمليات إإإإإإإإإإإإ فلف 

  أجاب هذا القسم الذي المستجيبرقم سطر  تسجيل إل "يهدف  600 السؤال

ير ا لل ي  ة حشث آخر    م   هذء ءلق،شا شي ه  فن ل شن ر    ر ا،لةمير ا  لم   رقش ،طر ءلة،ل يسا شاظرء لطش  ء  
 إءل،ر 

 المزمنة، واإلنفاق عل  الخدمات العالجية": مراا"األ 602و  601 السؤاجن

المزمنة هي  األمرااءلةزةا  ءلةاللر  لتيهش ) ةرءؤ،دء  ء،ل لمحا يهلش  ةفرت  ءلحمل  ءلصحي  لأل،ر  شءل 601 ءل،دء  يفل ر
 .كاملالتي تدوم طويال )غالبا لسنوات أو طول العمر( وج تختفي تلقائيا وغالبا ج يتم الشفاء منها بشكل  مراال األتل

 المفاصل والتهابات مستمر، مثل مرا السكر والضغط والقلب، والكبد، والربو، والكل ... عالجها عالج ولكن ولها
 سمعية أو البصرية أو أي أعاقة أخرط(.والخشونة، التهابات الشعب الهوائية، اإلعاقة ال

شه  تء ر   لا  شت ءلةرؤ ءلذ  يفماا ةاه فحت  شيلش ءل،ر ا فترءتءلةزةا  ءللا يفماا ةاهم فحت  ةرءؤ،دء  ءلة حشثين  ن ءل شيلش
ذءش   Yءل،ر  يفماا ةن فةرءؤ ةزةا  ه  تء ر  حش  ءل شت   فترءتيش ت فحت ةن   إذء  من  ش ءل،ر  فترءتةن   ه يحتت  لش من  ء 

ءلختةمت ءلصحي  فش ءلفال ي  فش لرءا ءلتشي  تا  لا   ةفرت  ةتأ إا ما ءل،ر  إلا تيهت  602ءل،دء   فةمما Zتء ر  حش  ءل شت )
 شي لس ءلرقش  شهشه تا ءلخمامت  مل ايه ءلةصر إ إ ةملااءللهر  ل   

 شهور الماضية" 6ولية خالل الالصحية األ  ةعل  خدمات الرعاي األسرة"هل حصلت  603 السؤال
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  لاظيش  ايلش ءللر يز  لا ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا ة  ذ رهم للة حشث للذ يره  هم: ةث  )ءل ل  ءلط 603 ،دء ةن   تءي 
ثاا ةن ذلك شءللف ا شي،ل ءللحملي شءلط شل   ءللطفيةمت  ء،لخرءج لهمتءت ط ي ا لهمتءت ةيالت  ءلطشءر    ةشة   ر مي  ءلءل،ر 

م 2 مات ءإل م    ال ) شت  إذءءللا تملت؟ا  شهور 6اله  حصللش  لا ف  ةن هذه ءلختةمت خال   شثءلفةليمتما شي،أ  ءلة ح
شهش ،دء   مشا شي،لطي  ءلة حشث ءإل م    ليه حلا لش لش يحص   لا ءلختة  خال  ءل،ل  لهشر  ا651 ،دء  إلا تيالق 

ذء  مات ءإل م      م ،يلش ء،ل ةم  ءل، ل   مللرليسإ1افش ) شت ءلةمهي إ شء 

 الحصول عل  خدمات الرعاية الصحية األولية": أماكن" 604 السؤال

 حص   ليهم خال  ءل،ل  لهشر ءلةمهي :  إذءءلة حشث  ن ة من لقتيش ءلختة    ،دء يلش

لر مي  ءلصحي  ءلشلي  ةث  ءلشحت  ءلصحي   شءلشحتءت ءلصحي  ءللم ف  للح شة  شءللا لقتش ختةمت ء ءلةرء زشها     :حكومي -1
 إإإإإل إءل،ر   ةرء ز لاظيش  ءل،ر شحتءت شةرء ز طس 

ءلصحا تقط ةن ةشظ ا ءلح شة  شطالس  أةينلةللر ا ءلل لقتش لاءلختةمت ءلصحي  ءل اشه الصحي الحكومي: الت مين -2 
   لللر مت ءلخمص إءلصحا ءلخم  ءللم  أةينءلةتءرسا شءلفةم ا شي،لثاا ةن ذلك ءلل

 : ءلة،لل يمت شءلفيمتءت ءلخمص   أ رإخاص -3

 : ءلة،لل يمت شءلفيمتءت ءللا لقتش  ملة من فش  أ ر رةز  شل شن لم ف  لل ةفيمت ءلخيري  فش للة،م ت شءل ام سإجمعيات أهلية -4

حصلت  لا هذه ءلختة  ةن  ه  1- 046 ،دء  ءل، ل   ل   فتقا ل    ه  ةقتة  للختة ا تةثال يلش ،دء  ءلة حشث تا شيلش
م يالق  إلا 1إ إذء  مس ءلة حشث  افش ) شت ءللملام ثش ءالق  إلا ءل ات 2ءلة حشث  ا     ه  تء ر  حش  ءل شت ) ف مسإذء  ؟ءلح شة 
 إ605 ،دء 

  "،األسرة؟"من اللي أخد الخدمة من  605 السؤال

 ا103ء،ش ءلة حشث ةللقا ءلختة ا شرقش ،طره ةن  تش  ءل،ر  ءلةفيلي      لمةفرت  ءلة حشث ةللقا ءلختة ا شيلش  إلا شيهت 
ءللر يز  لا آخر زيمر  تقط خال   يلشلذلك  اف ثر ةن ترت حصلشء  لا ءلختةمت ءلصحي  هامك ي شنةن ءلةة ن فن  هفا الحظشي

 ءل،ل  فلهر ءلةمهي إ

  دة صحية.......(""معرفة نوع المؤسسة الصحية )مستشف  / مستوصف/وح 606 السؤال

فش  لللطفيةمتشة ملس ءلصح  ) ءل،ر اشءللا للة  شحت  طس  ءل،ر ةرء ز طس  ة،لشص اءإل م مت  ين ءلشحت  ءلصحي  ءل للاشع
فش لهمتءت ءلةيالت فش ءلشتم ما شي،لثاا ةن ذلك ءلزيمرءت ءلةازلي ا لن هت  ءل،دء  هش لقييش ة من لقتيش  ي اءللهمتءت ءلط   ،لخرج

ذءءإل م  ا ش  يذ رءلة حشث  شيلركلختة إ ء  شي،ة   مخليمر ف ثر ةن إ م  إ ةثل الش ي،لط  ية ن لذ يره   فؤ ءل ء 

 إلـ  نظـاموالموحـد لكـل مـواطن خـالل خمـس سـنوات ويهـدف هـذا ال الشاملالصحي   مينتمهيدا لمد مظلة الت األسرةطب  نظام يعد
حـل  نظـامهـذا ال أثبـتل  مشاكل المجتمـ  الصـحية، وتقـديم الحلـول المناسـبة حيـث ع والتعرفتقديم الخدمات األساسية للمواطنين 

 إل ( باإلضافة 2008وحدة نهاية يوليو  850) ثهافي الوحدات التي تم تحدي األسرةطب  نظام% من مشاكل المرض . يطبق 75
 أفـرادل إعداد ملـف لكـل أسـرة وتعريـف محافظة ويشم 19وحدة في  1500في  نظامعدد كبير من الوحدات المؤهلة لتطبيق هذا ال

 مـرااالمزمنـة واأل مـراااألطفـال واأل أمـرااواحتياجاتهم، وتقديم الخدمات األولية التي تشمل التطعيم والصحة اإلنجابيـة و  األسرة
 المعملية. والتحاليلالبسيطة  عديةالم

  "نوع الخدمات الصحية التي حصل عليها" 607 سؤال
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شي،ة   مخليمر ف ثر ةن  فةثل ايلش إ طماه  ءإل م  لش ي،لط   إذءشل ن  القرف ءل تء  م  ش ءلحصش   ليهما ) ن ءلختة  ءللا ل ي،أ 
شءلشتم ا شغيرهم ةن ءللهمتءت  ءلةيالتةث  لهمتءت   ي ء،لخرءج لهمتءت ط ا A: ءل ل  ءلط ا  شت  مللملاإ م  ا شل شن ءإل م مت  

 ا D   شتشر مي  ءلط م   ت اشءلط شل  ةث  ر مي  ءلحة  شءلةلم ف  شءلش  ةشة ر مي  ءل ا C ا ختةمت ءلطشءر   شت  Bءلط ي   شت  
 ا G   شت ءل،امن ا Fشختةمت ءللطفيةمت  شت   ا E لشتير ءلتشءت ءلالزة  للحت ةن ءلا،  شلقتيش ءلاصم   ءلةام،     ءل،ر لاظيش 

  إI ا شءللف   شت  H شت    مللحملي ت ءلةلفلق   ةم لقتش ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي   فؤ ءلختةم

  "عدد مرات الزيارة للحصول عل  الخدمة" 608 سؤال

 تا ءل شءتإ قمشةفرت  ةفت ت ل رءر ءلزيمر  للحصش   لا ءلختة  خال  ءل،ل  لهشر ءلةمهي ا شل لس ءإل م مت  ملر  إلا يهت 

 

  "ميعاد أخر زيارة" 609 سؤال

لقييةه للختة  تا ءل، ل  ءلقمتة ا شللاشع ءإل م مت لل شن فق  ةن   ات ممات آخر زيمر ؟ لاه ،يلش ءللر يز  ليهءلة حشث ةلا   ي،أ 
ما 4لهشر ) شت  6 إلالهشر  4ما ةن 3لهشر ) شت  3ما ةن لهرين لق  ةن 2ما ةن لهر لق  ةن لهرين ) شت 1لهر ) شت

 إ شيرء ا فن ل شن آخر زيمر  تا خال  ،ل  فلهر تقط

  مشةفرت  ةن ةقتش ءلختة  ءللا حص   ليهم ءلة حشثا ه  هش ط يس)ةةمرس  إلا شيهت  " معرفة من مقدم الخدمة" 610 سؤال
 مات ءلختة   إذءما إتءر  شذلك تا حمل  ةم Dم فش تءي  ) شت Cم فش ةةرؤ  ةةره  ) شت Bما صيتلا ) شت Aفش فخصم ام ) شت 

شقت ي شن حص   لا ءلختة  ةن فحت  ماFفش ي شن تاا لحملي  شفلف ) اE)ش ءلطمقش ءلط ا ) شت   مر   ن ء،لخرءج فشرءا ش  ل،للز 
 مZفش   يلذ ر فش   يفر  ) شت  امXةقتةا ختةمت ءلطس ءللف اا شيذ ر ذلك تا فخرأ ) شت 

 (.4(، الجمعيات األهلية/الخيرية)3(، القطاع الخاص )2الصحي )  مينتكرار نفس األسئلة للت يتم

اجستمارة طوليا، أي  استيفاءصحي( يرج    مين/تأهليالمبحوث الخدمة من أكثر من قطاع )حكومي/خاص/ ذأخ إذا: لحوظةم
يقوم المبحوث بإجابة األسئلة كلها المتعلقة بالقطاع الحكومي، ثم يبدأ مرة أخرط بإجابة األسئلة كلها طوليا المتعلقة بالخدمات 

  يفقد المبحوث تركيزه.الخاصة وهكذا......، وذلل حت  ج

 "سؤال عازل للباحث " أ610 السؤال

شحلا اهمي  ءلق،ش ل    611ش ز     قطمع ةن ءلقطم مت حيث ،يلش لش يه ءل، ل  ةن  604تا هذء ءل،دء  يلش ةرء ف  ،دء  
ر    لا ءل ه  ءليةاا تا ءلة   X الة   قطمع  لا حتء ا ت ذء  من قت لش ءلحصش   لا ءلختة  ةن ءلقطمع ءلح شةا يلش شه  
ذء لش ي ن لش ءلحصش   لا ءلختة  611شلتشين ،طر ءلة حشث ءلذ  للقا ءلختة  تا ءلة من ءلةخص  ثش ءللش ه لل،دء  رقش  إ شء 

 تا ءلةر   ءلي،ر شء القم  للقطمع ءللملا شه ذء ة   مقا ءلقطم متإ  X الة   ةن ءلقطمع ءلح شةا يشه  

األربعة خالل  طاعاتالمبحوثين لجودة الخدمة الصحية التي حصلوا عليها في كل من الق تقّييم يه" 624 إل  611من  األسئلة
  ا ة  ةرء م  فن ءللقييش هش آلخر زيمر  تقطإضيةالستة شهور الما

ذءما ش 1 يت ا ه  تء ر  حش  )ءل شت  فمةل  مات ءلة  ذءت فمةل القييش ةتأ ليمق  ءلة إلايه   611 ،دء  ،ي   ) شت  ل فمة مات ءلة ء 
 مإ8ما فش   يفر    فش لش يحتت ) شت 2

 إ  ةتأ لشء ت   لشتر ءلطمقش ءلط ا ) ءلط ما شءلةةرهينم تءخ  ءلةد،،  ءلصحي   ات طلس ءلختة 612 ،دء 
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ث لش ةفرت  لقييش ءلة حشث لةتأ   ما  ءلطمقش ءلط ا )فط ما   ةةرهينم ةقتش ءلختة إ تا حمل  فن ءلة حش  إلا يهت  613 ،دء 
 م 3يللقا ختة  ط ي ا شءخذ تقط ختة  إتءري  ةن ة لس ءلصحي  ل شت ءإل م   تال ياط ا ) شت

ةفرت  لشءتر ءلتشءا تا ة من لقتيش ءلختة ا شذلك لن  فؤ ءل همت ءلح شةي  شءلهلي   إلايهت    615ا ش ،دء  614،دء   
 ماشء شترشء له ءلتشءا تا ة من لقتيش ءلختة   إذء  614سلك ي،أ   ،فر رةز  للةرهاا لذ شءلصحا لصر  ءلتشءا ة مام ف أةينشءلل
ذء ا )شي،لثاا ةن ذلك ءلقطمع ءلخم  لاه   يشتر ءلتشءا تا ة من لقتيش ءلختة ما ش  فش  مجما فش لش ءحل2 مات ءإل م    ال ) شت  ء 

م 2ما فش ةام،   ) شت1ة مام ) شت ال ل   ءلتشء  مات إذءي،أ   ةم  ذ شءل ا615سما تال ي،أ  8ما فش   ف ر  ) شت 3للتشءا ) شت
 م إ8ما فش   يفر  ) شت3ا فش ةرل ف  ) شت

ةن فش  ءلحصش   لا ءلختة  حلا اهميلهم   مة لختة  ءلفال ي   ل   ء لل ل   ةفرت  لقييش ءلة حشثين إلاشيهت   616 ،دء  
 إإإإإ إل مإحملي ا)ءل ل    ءل يزيلما ءللف ا ءلل

ذ ر ءلة حشث فن اظمت  ءلة من  مات  يت   إذءتيه  لا ءلختة  ءلصحي إ  لقييش اظمت  ءلة منا ءلذ  حص إلاهت  ي ا617 ،دء 
ذء ذ ر فاهم ةلش،ط  ه  تء ر  حش  ءل شت )1ه  تء ر  حش  ءل شت ) ذء ذ ر فاهم ،ي   ه  تء ر  حش  ءل شت )2ما شء  ما فةم إذء 3ما شء 

 مإ8حش  ءل شت ) ه  تء ر  من   يفر  

ف  ف هز  ءل ل ا شف  ةفتءت ة،م ت  ةث  ءل شالا فش ءلحقن  اشءلةفتءت شءل هز  لتشءتإلا ةفرت  ةتأ لشءتر ء يهت  ا618 ،دء 
 فش ءلقطن شءللم  شغيرهمإ

 للحصش   لا ءلختة  ءلط ي  ،هل  فش  إ ءإل رءاءت مات  إذءةفرت   إلايهت   619 ،دء  

 ةاز  ءلة حشث فش  إ ةن قريسة من لقتيش ءلختة  إلا ةفرت  إذء  من  يهت  ا620 ،دء  

 يطل هملش  إذءتقطا لن ءلة حشث  مشطل ه ء،لختءةهمةت  لشءتر ،يمرءت إ،فم  تا ة من لقتيش ءلختة  شذلك تا حمل   ا621 ،دء 
 مإ7فش   يش ت ،يمرءت إ،فم  تا ة من لقتيش ءلختةمت ) شت ام3ءطل هم ) شت  لششه  تء ر   لا  يلش

 قصير ؟ فش ةام،   ن ةت  ء الظمر ءللا قهمهم ءلة حشث ق   ءلحصش   لا ءلختة  ه  ها طشيل ا  ي،أ  622 ،دء 

 مإ ة،م ي  فش ؟ )،شءا  مات ص محي   فشي،أ   ن ةشء يت تل  ءلةد،،مت ءلصحي  ه  ها ةام،    623 ،دء 

ف  تلر  تل   ا  فشةام،    ها شه ءلةد،،مت ءلصحي   تل  ةت  تاهذء ءل،دء   مللفر   لا ش ه  اظر ءلة حشث  يهلش 624 ،دء 
 إمءلفيمتءت شءلة،لل يمت شتلر  ءلفة   ه

   " " التعرا لمظاهر الفساد المختلفة واإلبالغ عنها 628سؤال  إل  625من  األسئلة

 إذء  ءلشء،ط إإما  رءةي   ءإل من ءلة حشثين لفرهشء لةظمهر ءل ،مت ءلةخلل   )ةث  ءلرلش  إذءءللفر   ةم  إلايهت   625 ءل،دء 
ذءإ  ش 629 ،دء  إلايلش ء القم   ام 8م فش   ف ر  ) شت 2 شت مات ءإل م    ال )   إذءم يلش ،دءله  ةم 1) شت فش مات ءإل م    ا ء 

 إ626 ،دء  تا   فش من  لغ  ن شءقف  ءل ،مت 

 إليهشذلك لةفرت  ءلة من ءلذ  ل أ  ا627،دء   ما ي،أ 1 مات ءإل م    افش ) شت  إذء؟ا ءلة، شل  لغت ءل همت  ه  626 ،دء 
ما  الغمت 3ءلط ما ) شت اقم  ما 2ما فش ءلةتيري  شءإلتءر  ءلصحي  ) شت1للقتيش ءل الغ فش ءلل شأا ه  ها شزءر  ءلصح  ) شت 

 إ  629 دء ، إلام ءالق  8م فش   ف ر  ) شت 2 ال ) شت 626 ،دء  مات ءإل م   تا  إذء فةممإ 4لللرط  ) شت
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م فش لش يلش ءللحقيا تيهم ) شت 1ها الي   ءل الغ فش ءلل شأا شءإل م مت ها: لش ءللحقيا تا ءل الغ فش ءلل شأ ) شت ةم 628 ،دء 
 إم8ما فش إ م   آخر  لذ را فش   يفر  الي لهم )  شت 2

  بها" فار نفس المكان ونصيحة األقارب والمع إل " تكرار الزيارة  630و 629 السؤاجن

 من ياص   هم غيره ةن ةفمر  شفصتقما ش يرءنا  إذءةم ءحلمج للختة ا شةم  إذء ن اي  ءلة حشث لل رءر ءلزيمر  لا س ءلة من  ي،أ ن
 شذلك لللأ ت ةن ةتأ رهم ءلة حشثين  ن ءلختة  ءللا حصلشء  ليهمإ 

  ا "" مدط الرضا عن جودة الخدمة الصحية التي حصل عليه 632و 631 السؤاجن

شللرءشه ءإل م مت ةم  ين رءهاا رءها   مشاإلا ءللفر   لا ةتأ رهم ءلة حشثين  ن ءلختة  ءللا حصلشء  ليهم  ل    شيهتتمن
 ،دء  إلا يالق م 8  يفر  ) شت  فشم 2حت ةم ) شت  إلاما فش رءها 1حت ةما فش غير رءهاا تا حمل  ءإل م    رءها ) شت  إلا

ةلفتت ش حظ فن هذء ءل،دء   ءلرهم ن ف، مس  تش  632 ،دء م ي،أ  3س ءلة حشث  غير رءها ) شتف م إذءتا حمل  ةم  ا633
 إ م فخرأ شلذ رXءإل م مت تفليك لتشين  ةي  ءإل م مت ةن  ين ءل شءت ءلةام،   شتا حمل  إ م   ةخلل   لذ ر تا  شت )

ية، مساءلة، عدالة، استجابة في خدمات الرعاية الصحية شفاف ،" تطبيق معايير الحوكمة من مشاركة 651سؤال  إل  633 سؤال
  األولية

ي،أ   ن لشءتر طرا ءلة،مال  شءلةحم،   للةد،،مت ءلصحي  تا حمل   تش لقتيش ءلختةمت ءلصحي  ءلةطلش  ا تا حمل   633 ءل،دء 
م 2حمل  ءإل م    ال ) شت تا فةملشتر ا )زأ إيه؟م ف  ةم ها طرا ءلةحم،   شءلة،مال  ءلة 634 ،دء ما ي،أ  1ءإل م    افش ) شت 
 إ635 ،دء  إلام يالق  8فش   ف ر   شت )

شءلة،مال  ءلةلشتر  ةن ش ه  اظر ءلة حشثا شيلرك ءلة حشث لي يس  حري ا شي،ة   مخليمر    ي،أ   ن طرا ءلةحم،  634ءل،دء   
ما Cما رت  ل شأ لشزءر  ءلصح  ) شت Bالغمت للايم   ) شت ما  Aف ثر ةن إ م  ا شلألا ءإل م مت  مآللا: رت  ل شأ للةتير ) شت 

 مإXما فش فخرأ لذ ر ) شت Dءلط ما ) شت  لاقم  فش رت  ل شأ 

م A: ) شت مللملا ن ءلةحم،  ا شلألا ءإل م مت   ءلة، شل هذء ءل،دء  قيمس ش ا ءلةشءطاين  مل همت  نءلهت  ة 635 ءل،دء 
م ةتيري  ءلصح  ءإلتءر  ءلصحي  شهذء  لا ءلة،لشأ ءلةحلا Bءلشظم   ءإلتءري  ءلفليمإ ) شت  فش ءلح شة  فش شزءر  ءلصح  فش ءلشزير
فش ءل ام سا فش ءل ةفيمت  لل شءة م ءل ةفيمت ءلهلي  ةث  ءلةاظةمت غير ءلح شةي  ءللم ف  Cش لا ة،لشأ ءلةحمتظمتا ) شت 

ةث   ءإل الشم Dفصتقما ةرها ءل، رإإإا ) شت  اءلشرءشهت ءلةتءتف   ن حقشا ءلةرها فش فصتقما ءلةرها ةث  فصتقما ةف
م ءإلتءر  ءلةحلي  يقصت  هم ءلة ملس ءلةحلي  ءللا يذي  فش ءللف ي  ءللم ف  Fم ءلةشءطاين فا ،هشا ) شت Eءلللي زيشن فش ءل رء تا ) شت 

لم يستط   إذا ملحوظةمإ Z يفر  ) شت م ف   همت فخرأ لذ رإإإإإإإإا فش  Xم اقم   ءلط ماا فش ) شت Gللةحمتظ ا ) شت 
  مخليمر ف ثر ةن إ م  إ شي،ة  مساعدت ،قراءة البدائل ل  لتذكيره و  لممكنالمبحوث اإلجابة، من ا

  " نظم الشكاوط واجستجابة لها" 639سؤال  إل  636 سؤال

ما 1 مات ءإل م    افش ) شت  إذء اي،أ  ه  ، ا له لقتيش ل شأ ةن ق    خصش  ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  636 ،دء 
 إ640 ،دء  إلا  القم ء شيلشم 8م فش   ف ر  فش   يلذ ر ) شت 2 مات ءإل م    ال ) شت  إذء فةم ا637 ءل،دء  إلايالق  

ما صاتشا Aللي شامت ءلشزءر  ) شت  قمش: ءلرقش ءل،مخن فش فر  مللملاي،ل ،ر  ن  ي  لش لقتيش ءلل شأ؟ شلألا ءإل م مت  637 ،دء 
 مإXما فخرأ لذ ر  ملل صي  ) شت Cما  ريت إل لرشاا ءالرات ) شت Bءلل مشأا ف  ل شأ ة لش   ) شت 
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ءلصح  فش ءإلتءر  ءلصحي ا ءلاقم  ا  ةتيري ءلصح ا  شزءر هام ءل همت ةث   شلذ رءلل شأ  لقتيشلش  لةني،ل ،ر  ن  638 ،دء  
 ءللرط ا فش فخرأ لذ رإ

  إ فشي   ءلل شأا شه   من هامك ء،ل م   لهم ي،أ   ن ال 639 ،دء 

   الرعاية الصحية األولية" ت" إجراء تقييم جودة خدما 640 سؤال

قت لش لقييش آرءا ءلة حشثين ةن ق   تا  شت  ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا تا حمل  ءإل م    افش  إذءةفرت  ةم  إلاءل،دء   يهت 
 إ 642،دء   إلام ءالق  8م فش   ف ر  ) شت 2  ءإل م    ال ) شت إ تا حمل 641،دء   م ي،أ 1) شت 

 عن تقييم الخدمات" المسئولة"الجهات  641 سؤال

شلشه  تشء ر حش  إإإإإإإإم فط ما     مر ءلط ما  ةةرهمت   رءا ءللقييش )ةثال ةرء ز ف حمث فش  قمةت ن ءل ه  ءللا  ي،أ  
 إءإل م متحيث ي،ة   لفتت ءإل م مت  ةي  ف شءت 

   " المساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية" 642سؤال

ما فش  ف ر  فش   فلذ ر 1 من ءإل م    افش ) شت  إذء ن ءلة،مشء  تا لقتيش ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ل   ءلامس  ل    مت ا  ي،أ 
ذءش  ا644،دء   إلام يالق  8) شت   إ643 ،دء  إلام يالق  2 مات ءإل م    ال ) شت ء 

 " أسباب التمييز في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية" 643 السؤال

م Bم ءلشء،ط  شءلةح،ش ي  شللة  )ءلا شذ شءل،لط ما ) شت Aشلألا ءإل م مت  مآللا ) شت  فمةل ا ن ف، مس ءللةييز تا ءلة ي،أ 
امثا ) شت  م E) شت  لرلش ام ءلقتر   لا تت  ءDيحيين فش ة،لةينما ) شت م ءللةييز شتقم للتيما  )ة،Cءللةييز شتقم للاشع ذ شر شء 

ءل ل  ءلة،لف   فيهم قت ي شن ءحت ف، مس ءلل رق  ش تش ءلة،مشء   مF) شت  الةييز  غرءتا ح،س ءلةاطق  ءل، اي  تا ءلقري  شءلةتيا 
ي س  لذلك،ة   مخليمر ف ثر ةن إ م  ا مإ شيZما فش   يفر  فش   ي،لطي  ءللحتيت ) شت Xشل لس ف  إ م مت فخرأ تا ) شت  ا

يه  ةمن إ  فت ة حشثةن ءل ءللقصا      ات يذ ره  أن اقش  له  شء 

ءلصحا ءلح شةاا يقصت  هم ءلة،مشء  تا إطمر ءل     أةين:  ملا،   للة،مشء  تا لقتيش ءلختة   ملا،   للقطمع ءلخم  فش ءللةلحشظ 
  ين ةللر ا ءللأةين ءلصحا ءلح شةاإ فشقطمع ءلخم  ءلة،لهتت  فش ءلة،مشء   ين ةللقا ختةمت ءل

 " الشفافية في خدمات الرعاية الصحية األولية"   644 سؤال

 ن ةتأ ءلل متي  ءللا لل فهم ءلةد،،مت ءلفال ي  تا ءإل الن  ن ءلختةمت شءإل رءاءتإإإإإإشيلش ،دء     ءل اشت )لقرف     ي،أ 
ءل تيت  شه ذءإ  ةصم اهم  مل ف  فش ءلختةمت ءل تيت  ءلةلشتر ا ةث  ءللطفيةمت ءل تيت  فش ءلم ءلختةمت ءللا يقتةش 1ءل تء  ما ) ات

ءلصحي  ةث  حةل  ءلاظمت  ءلخمص    م ءلاصم 3م إ رءاءت ءلحصش   لا ءلختةمت فش خطشءت ءلحصش   لا ءلختةمتإ ) ات2) ات
ءلطمر   فش ءلةفتي  ةث  فا لشازء ءلطيشرا فش فا لشازء  ةرءؤم ءل4) ات إل اإإإ  أا لشازء ءلطيشرا فش فا لشازء ءلخامزير شطرا ءلشقمي

م طرا ءلل مشأ ةث  5ءلةفتي  ءلةخلل   شءللا قت ل، س ءلش   إ ) ات  ةرءؤفش ءلطم شنا فش ءلا لشازء ءلةش،ةي ا فش ءل زيراءلخام
م ءلةدلرءت 7ءتءت شا قمت ءلةد،،مت ءلصحي إ ) ات م ءلةيزءاي  ةث  إير 6تءلخمص   ملل مشأإإإإ ) ا قمشصامتيا ءلل مشأا ءلر 

ءلةخلل    ةدلرءت ءلتءاا ةفت ت  ةرءؤءلصحي ا ةث  ةفت ت ءإلصم    لل  ءلط م ا  تت شتيمت ءلط م ا ةفت ت ءإلصم    مل
 ءلة،لق لي إ شءلةلرش مت ءل رءةجم ءلخطط ش 8ءل شت إ ) ات

 أ "سؤال عازل"644 سؤال
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ءلةر   ءلةش شت  لا ءليةين شيلش  تا  Xف مس ءلة حشث  لا  ات شءحت  لا ءلق   ا  افش  يلش شه   الة   ت ذء  644،دء   رء  
ءلةر    تا  Xيلش شه   الة    644    اشت ،دء   تاإلا ءلة حشثا فةم إذء ف مس  ا     فش    يفر    645لش يه ءل،دء  

 ة حشثإ  إلا ءل 646ءلةش شت  لا ءلي،مر شيلش لش يه ءل،دء  

 "طرق اإلعالن والشفافية" 645 سؤال

م Aءلة حشثينا يلرك ءلة حشث لي يس شي،ة   مخليمر ف ثر ةن إ م  إ ) ات  ش ن ،   ءلالر شءلش،يل  ءلة،لختة  إل ال ي،أ  
م ءلصح  D) ات  م ءإلالراتاCم ةالشرءت فش ةلصقمت فش ةط ش مت لشزع فش ةلصق   لا ءلحشء طا ) ات Bءلللي زيشن شءلرءتيشا ) ات 

م لقمرير ش لسا  مللا لصتر ةن ءلشزءر  فش ةن Eشءل رء تا ةث  ءإل الن  ن  تف لطفيش ءلط م  تا ءلصح  ءلقشةي ا ) ات 
ةث  ءلشحتءت ءلصحي  فش تا ةرء ز   مة  فةم نيلش ت ش  ءلامس  هم لللش ي  تا   مة ام  ل،مت ء،لةمع Fءلةد،،مت ءلتشلي ا ) ات 

م اصم   Hفش غيرهشا ) ات  ةهمتم زيمرءت ةازلي  ةن ءلةلخصصين للش ي  ءل ليمت شءلGم مت فش ءلاشءت إإإإإا ) ات ءلل مس فش ءل ة
ما فش   يفر  فش لش Xم ءلقمرس شءلصتقماا طرا فخرأ شلذ ر  ملل صي  ) اتIل مهي  ةن ءلط ما فش غيرهش ةن ءلةلخصصينا ) ات 

 مإZي،لط  ءإل م   ) شت 

   استجابة المؤسسات الصحية لمشكالت وطلبات المواطنين"  646 سؤال

 آلرءا ءلةشءطاين شءحليم ملهش شةل اللهش تا ء  ل مرا شةتأ ء،ل م ملهش لهمإ ي  ن ةتأ فخذ ءلةد،،مت ءلصح شي،أ 

   " مشاركة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية األولية" 649 إل  647 األسئلة

ةفهم ءلة حشثم ةث  ءلشحتءت ءلصحي ا ءلفيمتءت ءلخمص اإإإ  فمة ءلةد،،مت ءلصحي  )ءللا لف  ةتأ ل،ة   إلا 647،دء   
م ةامقل  ءلةشءزا  ءلةخصص  شءإليرءتءت شءلا قمتا 2للختةمتا ) ات خطيطم لحتيت ء حليم مت شءلل1 ةلمر   ءلةشءطاين تا: ) ات

 شلقييةهمإ  ءل رءةجم ةلم ف  شلا يذ ءلةلرش مت ش 3) ات

 تا  Xم يلش شه   الة   2فش  1ت ذء  من هامك تء ر  شءحت  لا ءلق  حش  ءل شت ) 647،دء   رء   عازل سؤال 864 ،دء 
  Xم يلش شه   الة   8ا فش 7ا 3) أ شءتإلا ءلة حشثا فةم إذء    ءإل م مت  ا 649 لا ءليةين شيلش لش يه ءل،دء   شتءلةر   ءلةش 

 إ 650 القم  إلا ءل،دء  ءلةر   ءلةش شت  لا ءلي،مر شيلش ء تا

ةن ءل اشتا  شءحت  ات لا ءلق   ا647تا ،دء   3ا 2ا 1ف  ةن ءل اشت  تاإلا حت ةم  فش  افش ف مسي،أ  تقط لةن  649 ،دء 
 ف  ةةم ، اإ تام ءل،ر  فترءتشي،أ  ه  ، ا شلمر لش )فات فش ءحت 

 ولية"الفساد في خدمات الرعاية الصحية األ  مظاهر" انتشار  650 سؤال

،دء  إترء اا ي،أ  ءلة حشثين  ن ةظمهر ءل ،مت ءلةخلل   شةتأ ءاللمرهم تا ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي ا شيلش قرءا  ءل تء    شهش
 ةحم م )ةث   شءلشء،ط ءلةر ز شءل،لط   ء،لغال م 3م طلس ءلرلش ا ) ات2) ات  فةما ا تق  ش  فة م ءإلهةم  ش تش فتءا ءل1لها ) ات 

 سمإءلقمر 

 

 أ "سؤال عازل"650 سؤال

شه ذء حلا ءلقطمع ءلخير يلش ء القم   فت  ءللملاإلا ء القم  إلا ءلقطمع  ءلش ء الهما ةن ف، ل  ءلقطمع   فتلا يه ءل محث  يلش
 إ651ء الهما ةاه إلا ءل،دء  
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 "الصحيالقطاع  في" انتشار الفساد  654إل   651من  األسئلة

 اعات التي ينتشر بها الفساد"" أكثر القط 651 سؤال

زأ   لهشم فش 5قطمع )  يش تم  شت ) ف  تاذ ر ءلة حشث  تش ش شت ت،مت  إذء ن ف ثر ءل همت ءللا ياللر تيهم ءل ،متا  ي،أ 
 إ653م ءالق  إلا ءل،دء  8يفر  ) شت  ما فش 7 فؤ ) شت

 قطاع محدد" في" أسباب انتشار الفساد  652 سؤال

ةلفتت ءإل م مت تفليك شه  ا ش حظ فن هذء ءل،دء  651ءل،دء   تاذ ره  ءلذ ، مس ءاللمر ءل ،مت تا ءلقطمع ءلة حشث  ن ف ي،أ 
 إم فخرأ شلذ رXتشء ر حش  ف شءت  ةي  ءإل م مت ةن  ين ءل تء   ءلةام،   شتا حمل  إ م   ةخلل   لذ ر تا  شت )

ي،أ   ن فح،ن  ه  لقتش ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي   "األولية" أفضل الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية  653 سؤال
 إذءءل ةفيمت ءلهلي  فش ءلخيري ؟  فشءلح شةاا  فشةن ش ه  اظره حلا لش لش ي ن ء،لختةهم )،دء  إترء اما ه  هش ءلقطمع ءلخم ا 

م 5م فش فن  لهش زأ  فؤ ) شت 8يا  ) شتف مس  ال ف ر  فش لش يحتت  ه  ةف إذء فةم ا654 ،دء ةفيا  ي،أ    ةم لش ءخليمر  ه
 إ701 ،دء  إلاشيالق   654  ي،أ  

  " أسباب تفضيل جهات معينة في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية" 654 سؤال

 ي  يلماا شي،ة   مخليمر  يسشيلرك ءلة حشث لي  ا653،دء   تالش ذ رهم  شء،ط  ءلة حشث  ءللا لل ه ، س ل هيله   ن ي،أ 
م Cف لر شفته ا ) شت  إة مايلهشم Bفش ) شت  ف  را ء هلةمشم A ثر ةن إ م  ا شهامك  فؤ ءإل م مت ءلةقلرح ا ةث  : ) شت ف

 تءلختةم إلام ،فره ةام،س فش ة ماا )شها إلمر  Dءلةقم   ءلةمت  ءلةرل   يقم له ختةه فته  )تا إلمر  للقطمع ءلخم ما ) شت 
فةم إذء لش يحتت فش    X م فش إذء  مات هامك إ م   فخرأ يلش ذ رهم  ملل صي  ة  شه  تء ر  حش  ءل شت  ءلح شةي  فش ءلخيري  ءلة ماي
  إZ   شت  يفر  ه  تء ر  حش  ءل

 

 الساب : الوض  اجقتصادي لألسرة  القسم

 :ءللملا ةم يله  ةن  ،ر ءلشةةلل مت هذه  ءل،ر ءلق،ش ءل،م   ةفلشةمت  ن خصم   ءلشحت  ءل، اي  ءللا لقيش تيهم  يفطا

 700 السؤالل، ي  رقش ،طر ءل رت ءلة،ل يس تا هذء ءلق،ش تا   ر ما

 "نوع وملكية الوحدة السكنية": 270 ، 701  السؤاجن

 فشغرت  تا تءخ  لق ا  فشلق  تا ة اا  فشه  هش ةاز  ري ا  ءل،ر  يمن اشع ءلة، ن ءلذ  لفي  تيه  إلا 701 ءل،دء  يهت 
 مات  إذءةم  لحتيت 702 ءل،دء ف  ل   آخرا ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ  ةم يلش ةن خال   فش ة، ن ص ي 

ل،لأ رهم تقطا حتت ءإل م   ءلةام،   شه  تء ر  حش   فشلةلل هم ةلمر   ة  غيرهم  فشلةللك ءلشحت  ءل، اي  ءللا لقيش تيهم  ءل،ر 
م 2حش  ءل شت )   من إي مر قتيشا شه  تء ر  إذءم 1ل،لأ ر ءلشحت  ءل، اي  ته  تء ر  حش  ءل شت )  ءل،ر  مات   ذءءل شت ءلةام،سإ ت

ذءم ش  3لةللك ءلشحت  ءل، اي   ة رتهم ه  تء ر  حش  ءل شت ) ءل،ر  مات  إذء فةم من إي مر  تيتإ  إذء  مات لةلل هم ةلمر   ة   ء 
ه   ةاهش فش ، ن لم   للفة  شل ن   يتتفشن إي مر ته  تء ر  حش  ءل شت  فشم فش ةلك لأله   4آخرين ه  تء ر  حش  ءل شت )

 فترءتءلةفيلي  فاه ترت ةن  ءل،ر ذ ر ءلة،ل يس فن ءلةاز  ءلذ  يقيش تيه ةلك لخشه شش تام ةن  تش   إذءءاه  ويالحظءلةام،سإ 
ذءمإ 3) شتءلةفيلي  هام افل ر ءلةاز  ةلك خم  لأل،ر  شيلش ءخليمر ءل  ءل،ر  ش ليس ةلك لرس  ءل،ر  من ءلةاز  ةلك لشءلت رس  شء 
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حمل  إذء  من ءلة، ن إي مر فأ  تامإ شيالحظ فاه 5ءلةفيلي  تيلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) ءل،ر  فترءتشهذء ءلشءلت ليس ةن  ءل،ر 
 إ704ءل،دء   للحتيت قية  ءإلي مر شخال  ذلك يلش ء القم  إلا 703ءل،دء   لش يهم يلش 2فش  1 شت )

 ":لمسكن"قيمة إيجار ا 703 السؤال

تا ءللهرإ ف لس  يتتفشاهلش يه هذء ءل،دء  لأللخم  ءلذين ي،لأ رشن ةازلهش تقطا شيلش ءل،دء   ن قية  إي مر ءلة، ن ءلذ   يلش
 قية  ءإلي مر  مل ايه تا ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ  

 :"عدد الحجرات" 704 السؤال

فاه يف س ءلشه  ء  لةم ا شء قلصمت  لأل،ر إ شيلة   تت ءلح رءت  إلاءلةفيلي   مإلهمت   ءل،ر لزءحش  هذء ءل،دء  ةتأ يقيس
شءلةط   شطرق  ءل،لش شغرت   ءلحةمةمتشذلك ة  ء،ل فمت  اغرت  ءلصمل ءلةفيلي  تا ءل، نإ شلفل ر فيهم  ءل،ر ءللا ل،لختةهم 

   لحت ءلللطيس شةغلق  ش  ل،لختش   لح،س هةن  تت ءلغر إ من  ملشحت  ءل، اي  غر  إهمتي إذءءللخزينإ 

 :"مكان مخصص للطبخ وجود" 705 السؤال

 من هامك ة من   ذءإ تءل،ر  من هامك ة من ةخص  للطها فش ةط   تا تءخ  ، ن  إذءةفرت  ةم  إلاهذء ءل،دء   يهت 
خمرج ءلةاز  حلا شلش  من تا ة من ةا ص ا ته  تء ر    من ءلطها يلش إذء فةمما 1ةخص  للطها تقطا ه  تء ر  حش  ءل شت )

فاه فحيمام  يلشءتر ةط   )غرت  ةا صل م تا تءخ  ءلةاز  ش ل اهم   ل،لختش اهم يم  تا ءلط   حيث يلش ءلط    جحظمإ 2حش  ءل شت )
 مإ2ة من آخر تا ءلةاز  شليس تا غرت  ةا صل ا شتا هذه ءلحمل  يلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) تا

 :"نوع الوقود األساسي المستخدم في الطبخ" 706 السؤال

،شءا  من  هر ما فش غمز ط يفا    شليس لللتت   فش لإلهما  تا ءلط   ف،م،م   لحتيت اشع ءلشقشت ءلة،لختش إلاهذء ءل،دء   يهت 
مت  شءلصحا لأل،ر  ش ذلك لةم شهذه ءلةفلشةمت ةهة  لاهم لقيس ءلة،لشأ ء قلص إ شلم مز فش  يرش،ين فش تحش فش حطس فش ق 

ذءش  إل م   ءلة،ل يس ل فؤ فاشءع ءلشقشت ةن فثر  لا صح  ءإلا،منإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ل،لختش ف ثر ةن  ءل،ر  مات  ء 
،ة  للط  م حيث فن هذء ءل،دء    ي ،م،م  )ل،لختةه ف ءل،ر ةصتر للشقشت ه  تء ر  حش   شت ءلةصتر ءلذ  غمل م  ةم ل،لختةه 

   مات ل،لختش ف إذء فةممإ 2ل،لختش لفل  ةشصل   أا ش   تيلش شه  تء ر  حش  ءل شت ) ءل،ر  مات  إذءتةثال   إ لفتت ءإل م مت
،م ةصتر آخر ته  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ش   إ ءللملاءل،دء   ء 

 ":لمنزلا ف "توافر الكهرباء  707 السؤال

)،شءا لق  فش غرت  فش ةاز  ةا ص م ةشص   ل    ءل هر ما  ءل،ر ءلةاز  ءلذ  ل، ن  ه   من إذءةفرت  ةم  إلاهذء ءل،دء   يهت 
 من ءلة، ن   ذءغير ةشص   مل هر ما اهم يم إ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ ت فشةن ةشلت ) ايريلشرم  فشءلح شةي  

ةشص   مل هر ما فش ةشص   أ  لئ آخر ه  تء ر  حش  ءل شت   من غير إذء فةم ام2ءل شت )  ةشص    ايريلشر ه  تء ر  حش 
 ءلةام،سإ 

 الدخل غير العمل": ومصادر"الدخل   710 – 708من  األسئلة

 ءلذين يحصلشن  لا تخ  ةن ف  ةصترإ  ءل،ر  فترءتتا ةفرت   تت  708 ءل،دء خمص   ملتخ إ تي يت  ءل، ل ءلة ةش   ةن  هذه

افش ه   ءإل م   مات   ذءيحصلشن  لا تخ  ةن غير ءلفة  ت ءل،ر تا  فترءت من هامك  إذءفرت  ةم تيهلش  ة 709ءل،دء   فةم 
 إ 711ءل،دء   إلا  ء ر  ته  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ثش ءالق   فش   ءإل م   مات  إذء فةمما 1تء ر  حش  ءل شت )
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تقت ي شن ءللخ  يحص   ءإل م مت  لفتتتيه  ي،ة هذء ءل،دء   فنيهلش  ةفرت  ةصتر ءلتخ  ةن غير ءلفة ا  حظ  710 ءل،دء 
ي مرزرء ي  ش  فرؤ إي مر لا تخ  ةن   م شه ذءإ B, Fءلحمل  يلش شه  تء ر  حش  ءل شءت ) هذه قمرءت شتا  ء 

 خالل الشهر السابق عل  المقابلة": األسرة"إنفاق  713 – 711من  األسئلة

م ا  حظ فاام ا،أ   ن  ةي  ءلا قمتخال  ءللهر ءل،م ا  لا ءلةقم ل  ) ةي   ءل،ر ا إا م لام ل، ي  ء ة  711 ءل،دء  يهلش
 إلذلكقش  ل، ي  ءلقية   مل ايه تا ءلةر فمت ءلةخصص   ءلا قمتا

   لهر  ءل،ر إلا ما   ها ءلقية  ءلط يفي 711تا ءل،دء   ءل،ر  مات ءلقية  ءلة، ل  إلا ما  إذءتيهلش  ةفرت  ةم  712 ل،دء ء فةم
زيمت   إلاذ ر ءلة حشث فن هامك  فؤ ءلظرش  ءللا فتت  إذءف ثرإ ه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ تةثال   فشفق  

ءلقية  ءلط يفي  ءللا يا قشهم  هاذ ر ءلة حشث فن ءلقية  ءلة، ل   إذء فةممإ 2ءللهر ءل،م اا ته  تء ر  حش  ءل شت )  ءإلا ما خال
ءلط يفا ءلذ  يلش  ءل،ر تيهلش  ل، ي  ةلش،ط إا ما  713 ءل،دء  فةمإ 714ءل،دء   إلام شءالق  1تء ر  حش  ءل شت )    لهر ته 

 إا مقه    ءللهرإ قش  ل، ي  ءلقية  ءللا يذ رهم ءلة حشث تا ءلةر فمت ءلةخصص  لذلكإ

 :"األسرة"ممتلكات  27بند  إل  1من بند  714 السؤال

وض  دائرة حول الكود المناسب  اكل عنصر عل  حد أقرأللة،لشأ ء قلصمت  لأل،ر إ  الحتيت ةقيمس لقري  اإلهذه ءل، ل   لهت 
 تجرط مع  المقابلة. الذيلكل عنصر من العناصر بعد قراءتها عل  الشخص 

عنصر  أيأن  جحظمإ 2فش  1) م    للرك ف   اصر  تشن إ  ف  اصر  تشن شه  تء ر  حش  ءل شت ءلخم   ه  ف للرك   
 إذا األسرة أفراديمتلكها أحد  راجةوج تسجل دراجة الطفل الصغير كد .أفرادهافرد من  أليكان مملوكا  إذا األسرة يعتبر من ممتلكات

غير اللعب فتعتبر من الممتلكات وج يعتبر التليفزيون أو  األسرةكانت تستخدم في أشياء خاصة ب إذا أماكانت تستخدم كلعبة 
 .الموجودين عل  الموبايل ملكية تليفزيون أو راديو الراديو

 مالحظات للباحث حول المسكن: 718 - 715 السؤال

 ءلرهي ةن خال  ةالحظمت ءل محث حش  حمل  ءل،ق  شةمت  ءل،ق  شه   ءل، ل ء،لي ما ءلةفلشةمت تا هذه ءلة ةش   ةن  يلش
 ،دء إءلةام،   حش      ءإل م  ا  ر ما ل، ي  ءلرهيمتشةمت  

ءلةخلمر  لإل م    لا  لألاثاش  يش ت لرشط ةفيا   ث لإلامث تقط  تهذه ءلة ةش   ي س فن لش هه لإلام سؤال عازل 719 السؤال
ءلةر   ءلةش شت  لا ءليةين شا،   رقش  تا  X الة    ه  إاثا من ءلة،ل يس  ت ذء،ا  تأ ثرا  18للك ءل، ل  ،شأ فن ل شن 

  Xفةم إذء  من ءلة،ل يس ذ ر يلش شه   الة    ا 723إلا  720ةن  ءل، ل خصص  لذلك شيلش لش يه ءلةر فمت ءلة تا،طرهم 
 إ 801ءلةر   ءلةش شت  لا ءلي،مر شيلش ء القم  إلا ءل،دء   تا

 "المرأة" تنمية  723 - 720 السؤال 

ها ءلة،ل ي   ةاذ ءل تءي   مات  فش،ا  تأ ثر  18ءلفةر ةن  تا)ء  تا حمل  ش شت ،يت  ةلمح   ءلة،ل ي   إلا ءل، ل  هذه لش ه
ءللا لفي  تيهما شه  ، ا  ءلحا ءلقري لللفر   لا ةتأ ترءي  ءلةرفه  ملختةمت ءللا لقتش لهم تا  مءل،ر شقت ل شن زش   رس 

  إ فشهذه ءلختةمت  نة ف حصلت  لا  فن مل ف  

يقشش  فنءللا لفي  تيهما شيرء ا هام  ءلحا   لشترهم تا ءلقري  ءلة حشثلفر   ءللا لحتيت ءلختةمت  720 ءل،دء حيث يخل   
مم 1 مات ء  م ه  افش  )ءل شت )  ذء  ا ت فش مات قت ،ةفت  اهم ةن ق    إذء ةم  مشي،أله ءل محث  مل،دء   ن    ختةه  لا حتء
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 ت    )ءل ش  ءإل م   مات  إذء فةمإ  ءلةام،  شءت فش ءل حش  ءل شت  تء ر للحتيت ةصتر هذه ءلةفرته شيلش شه   721 ءل،دء يلش لش يه 
 إ801 ءل،دء  إلايلش ء القم   720 ال  لا    ءل اشت تا ،دء   ءإل م  إ شتا حمل  ءللملاءل ات  إلام م تيلش ء القم  2)

  ذءتةه  لا حتءإ تذ ر    خ شيلش مل ف   ءلة حشث ءللفر   لا ءلختةمت ءللا حصلت  ليهم  إلا تيهت  722 للسؤال وبالنسبة
 ي شن  ت فن  فاهيرء ا ءل محث هام  فن ي سإ   ن هذه ءلختة  للحتيت ةتأ رهم ءلة حشث 723 ،دء م 1) ءل شت افش   ءإل م   مات 

 ثش يلش ااهم يم   لا إ م له اش  يفلف  ءاط مع للة حشث  ات إلقما ءل،دء   اش  يفطةحميتء  تا ءل، ل  ءلخمص   رهم ءلة حشثين 
 شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س إل م   ءلة حشثإ

 

 : مالحظاتامنالث القسم 

تر   لفمشاه تا  محي  م،ل ةم  ءل، ل  شءلخمص   ةالحظمت ءل محثا شلذلك ي س  ليك ل، ي  ةالحظملك  ن ءلة حشث ةن ا قش
 ةن لفمشن ششقتإ ثش ش ه ءلل ر للة حشث لةم قتةه  ا802تا ،دء  رقش  فخر ةالحظمت  شف  801،دء  رقش 
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 (10الملحق )

  استمارة إعادة المقابلة حول استمارة األسرة المعيشية 
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 تستخدم ألغراا البحث العلمي فقط البيانات

 الشخصية سرية بحكم القانون البيانات

وزارة الدولة 

 المحلية للتنمية

Ministry of                                            

Local Development 

 

 

  

 

 

 

 )إ مت  ءلةقم ل م
 

 )ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي م

 

 

 

 استبيان 

 في ستة قطاعات خدمية اساسية في محافظة الفيوموكمة تقييم الح
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، إحنا بنعمل بحث عن الخدمات التنمية المحلية.............  وباشتغل ف  مركز معلومات أنا باحث اسمي ..................
خدمة الصرف  ،خدمة مياه الشرب ،خصائص األسرة بتتكلم عناجستمارة و الموجودة ويهمنا نعرف رأط حضرتل ف  الموضوع ده. 

 الوض  اجقتصادي لألسرة. ،حيةىخدمات الصال ،التعليم  ،الصح

 

 تيج  الفصول لماقي عبء علي حضرتل اججابة علي كل اجقسام فممكن بعا اجقسام يجيب عليها افراد اخرين في اجسرة ولو هيب
 إن المعلومات واآلراء إلل  حضرتل ها تقولها سرية .......  لدي. وطبعا  أحب أقول

 نبتدي دلوقتي؟ممكن يا ترط حضرتل موافق ؟ طيب 
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 يفيةتعر  تبيانا

 ..........................................قسم/ مركز:    ......الفيوم.......: محافظة

 2..........................................ريف    1...................................حضر

 ..................................شياخة/القرية:   :......................المحلية الوحدة

 ..............................................:.........................القطعة المساحية رقم

 ..........:...................رقم الوحدة السكنية :............................المبني رقم

 ......................................األسرة المعيشية داخل القطعة المساحية:  رقم

 ............................................................................... ةرب األسر  اسم

 تليفون المنزل: رقم

 

 الموبايل:   رقم
 

 ............................................بن مالل الم اسمبالتفصيل /  العنوان

 مركز                         محافظة

 /ريفحضر  

   الشياخة/القرية   رقمالوحدة المحلية        رقم 
 

  

 المساحية    القطعة رقم

  األسرة المعيشية رقم

   

 

 سنة                 اقامة اجسرة بالوحدة السكنية مدة

 النهائية الزيارة الباحث زيارات  

             شهر يوم                   3 2 1 
 سنة

 :التاريخ

 :الفريق

 :الباحث

 :المشرف

 :النتيجة

 :التاريخ

 :الفريق

 :الباحث

 :المشرف

 :النتيجة

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

 التالية: الزيارة

 :التاريخ

 : الوقت

 
 
.............. 

............. 

 
 

............... 

............... 

  

 عدد الزيارات: إجمالي

صفر         1      

2 

      

3 2 
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 األول: خصائص األسرة القسم

 

 . رقم سطر المستجيب 100

 

110.  111.  111.  113.  111.  
تهلك ةلياا ف،ةما  ةن الفرد: اسم الفرد رقم

تا ف،رلكا حلا  ت ءللخم  ءلةقيةين  م
لش  ماشء ة  ةش شتين حمليم  تاء   رس 

 ءل،ر  ؟
 

 بتاكلوا وتشربوا وتدبروا أموركم م  بعا.

 برب األسره عالقت 

 )ا ،هم ءل،ر  = رس01

  زش  = زشج02
   ات = ء ن03
 ءل ات جءإل ن زش  = زشج04
  فسفش =05
  فخت= فخ06
   ح يته = ح يت07
 قرء ه لش ت =  08
 ءخرأ ) لحتت إإم = قرء مت09

 السن

 

 

 العمر
 بالسنوات
 الكاملة  

 

)أقل من سن  
 يكتب صفر

 (صفر

 النوع

 

 

 ذ ر -1

 ءاثا -2

 برب األسره العالقة  

 

 أنث  ذكر السن
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 بس علشان أت كد إن عندط القائمة كاملة:
 

 يا ترط في  أط أشخاص تانيين زط عيال صغيرين أو رض  مثال ماكتبتهمش ف  القائمة؟ .أ102

 

 ج    102يضاف إل  السؤال                   نعم    

 

 ؟باإلضافة لكده يا ترط في  ناس تاني  رغم انهم مش من أفراد عيلتل، زط الخدم أو مستاجرين أو أصدقاء وعايشين عادة هنا  .ب102

 

 ج    102يضاف إل  السؤال                    نعم   

 

 ض  عـالمة إذا استخدمت استمـارة إضافيـة
 

 

 التعليم

 6من  لألفراد كثرسنوات ف  6من  لألفراد
أقل من سنوات 
 سنة 18

 101.  101.  101.  110.  
لرأ  يم 

)ء ،شم 
، ا له   

لهم 
 همسءلذ

إلا 
 ءلةتر،  ؟

 

آخر ةرحل   إيه
لفليةي  ءللحا  

ءللحقت  هم 
 م ؟،ش)ء 
حالة  في

 12اججابة ب 
 انتقل 13او 

 114الي س 
انظر األكواد 
 أسفل الجدول

،ا   آخر إيه
)ء ،شم  خلصهم

 ا مه تا 
 ءلةرحل  ت ؟

لش =   ص ر
ي ة   فت ءش  
،ا   ملةرحل  
ءللفليةي  ءللا 

      هش  همإ
 .=   يفر  8

ءلفمش  خال 
ءلترء،ا ءلحملا 

2011  2012 
ه  ءالظش 

م ،ش)ء 
 ؟ ملترء، 

  

 ج نعم سنة آخر مرحلة آخر ج نعم 

1 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

2 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

3 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

4 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

5 1      2                  
120          
112   

       1       2 
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6 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

7 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

8 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

9 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

10 1      2                  
120          
112   

       1       2 
    

11 1      2                  
120          
112          1       2 

    

12 1      2                  
120          
112          1       2 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 108*  اكواد المرحلة التعليمية  س 
 تءت إ = 04  فزهرأ =  ء لتء ا03 =  ء لتء ا02=  حهما  ةتر،   01
 = ثماش  فزهر   07         = ثماش   مش 06  فزهرأ تءت إ = 05
     =   مةفا   10= تشا ةلش،ط        09      = ثماش  تاا 08
     = مدارس تعليم فتيات12    =  تشا  مةفا 11
         = مدارس مجتم  13   

           إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ    = ءخر )لذ رم 96
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  األسئلة م
 لحا  ء،ش ءلقري م)ء،ش ء ةاطقلكيش ت  ل   إ ةملا تا  ه  120

 ءللا لفي  تيهم:
  

          ء ر      افش  

         8 2 1 إإإإإإإإإإف، لتإإإإإ ةرصشت  لشءرع -1 
تا ءللشءرع   فش  شء ي إامر  ف ةت  -2 

 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ي،ي ءلر 
 

8         

تا ءللشءرع  إامر فش  شء ي   ف ةت  -3 
 2 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي إإإإإإءلتءخل

 

8         

ةتءرس فش تصش  لذش  ء حليم مت  -4 
 2 1 ءلخمص  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 

8      

 
 2 1 ةتءرس ثماش   مش إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ -5        

 

8     

 
     8 2 1 إإإإإإإإإةرء ز ل مس ح شةي إإإإإإإإ -6        

       

 قريلكحيك  لرأ ، ا ش،ةفت  ن ف  ختةمت لقتش للط   تا  يم 124
)زأ امت  ءلط  ا ءلامت  ءلصي اا ءلة ل مت ءلةلاقل ا ةتءرس 

 ؟ءلة لة ا إإإ

 افشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 اااااااااااااااااااااااااا)لذ رمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

1 

 

2 
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 مياه الشرب خدمة: الثاني القسم

 

 . رقم سطر المستجيب 020

 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

 ةازلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ شصل   ملةاز ؟  ءلر ي،اةيمه ءللرس  رهش ةصت إيه 201

 إإممز خمر ي  )لر س تا ،محمت ءلةا شصل 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ آليم أ ةف  ةيمه

 إإإإإإإإإإل ريغ ح شةي  )تاطمسمإإإ لما مت

 ل ريغ خمص إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ةيمه  مة  )حا ي   ةشةي  غرءسمإإإإ ةصتر

 م  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح لي ) طلة  

 تش   - حير   -،طحي  )لر   ر   ةيمه
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةم امإ

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 

08 

96 

 

206 

 

 

 
 

 

 

 ءلةازلي ؟ ءلغرءؤةصتر ءلةيمه ل مقا  هش إيه 202

 

 ةازلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ شصل 

 إإممز خمر ي  )لر س تا ،محمت ءلةا شصل 

 ل ريغ ح شةي  )تاطمسمإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 ل ريغ خمص إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لما مت

 يمه  مة  )حا ي   ةشةي  غرءسمإإإإة ةصتر

 م  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح لي ) طلة  

 إإ تش  ةم امإ- حير -،طحي  )لر   ر  ةيمه

 __________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 
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 يال انتقل  اإلجابة السؤال مسلسل

206 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش  ؟لرأ  ات ش  تءت للةيمه يم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

 

 

طرا إهمتي  للاقي  ةيمه ءللرس   ل،لختشلرأ  يم 216
 ) مل اللر شءلغلام؟

 إذا كانت اإلجابة "نعم":

 إيه ها؟                    

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 ________________________)لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

 

2 

8 

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش لرت  ءلةيمه؟ ةشلشر  ات شلرأ  يم 217

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 

)ةن     لأل،ر ءت ءيه لهريم   ل كلر  ءلةيمه  ل يم 219
 ؟ءلةصمترم

  مل ايه                     

  998 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإء ر   

 

لهلش  ءلةاطق تا   هليف   ةفي  ف شءلرأ لفرت يم 241
  ةل الت ةيمه ءللرس؟ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 
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 الصرف الصحي خدمة: الثالث القسم
 . رقم سطر المستجيب 300

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 صر  ل    ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةشء،ير ءلصر  ءلصحا ءلةش شت  ملةاز ؟هش اظمش  إيه 301

 إإإإإإإصر  ل    فهلي إإإإإإإإإإإإإإإإ ةشء،ير

 لحلي مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ زءن)خ لرالمت

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت صر 

1 

2 

3 

6 

 

7 

310 

 

 

إيه ءل، س ءلر ي،ا تا  تش ءلصم  ة، ا ش   302
  ل    ءلصر  ءلصحا ءلح شةي  ؟

 قمتر  لا ل ل   ءلشصالت ءلةازلي إإإإإإإإإإإإإ ة 

 إإإإإإإإةيمه ح شةي إإإإإإإإإإإإإإإ شصل  لش ت  

 ءل، اا غير ةرخ إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة اا

     ةلصل   ل    صر   غير زا ةاهم  فش ءلةاطق 
 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح شةي صحا 

  ___________________________فخرأ

 )لذ رم  

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

 

4 

6 

 

8 

 

 لتت  فت إيه لقري م  ل ،  ءللرا  تا ءلةر   ش 304
 م؟ءلشءحت  للشحت  ءل، اي  )اصيس ء ،ر 

         

  مل ايه        
  

ءلةل الت ءللا  لقم ل ش  ملا،    فهشها  ءيه 310
 للصر  ءلصحا ؟  

 

 تقص :

يه  ةمن؟         شء 

  لط   إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة مر 

 ة لشح إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءل ال مت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلحلرءتإإإإإإإإإإإإإ ءاللمر

 فا،تءت ءلة مر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءرل مع ةا،شس ءلصر  يدت  ءلا ه شط ءلةامطاإإ

  ____________________________فخرأ

A 

B 

C 

D 

E 

X 
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

  )لذ رم   

 ةل التإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت

 

Y 

 طلس  ف،رلك فترءت حتف فش ا ،ك  فلقتةتلرأ  يم 313
خالل الخمس سنوات  إلتخم  شصل  ءلصر 

 ؟السابقة

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ء ر   

1 

2 

8 

 

لهلش  ءلةاطق تا  هلي لرأ لفر  ف   ةفي  ف يم 331
  ةل الت ءلصر  ءلصحا؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 
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 الراب : قطاعات التنمية المحلية )الطرق واإلنارة وتحسين البيئة( لقسما

 . رقم سطر المستجيب 400 

 انتقل الي  اججابة السؤال لسلمس

 تا ءللمرع تا صامتيا قةمة    ير  )حمشي مإإإإإإ للخل  ةن ءلقةمة  ؟  تين

  لا  شة  تا ءللمرعإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءلز م   يفتأ  ليامإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 يلش حرقهم إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 رةيهم تا ءللر ه ءش ءلةصر  إإإإإإإإإإإإإإإإيلش 

يلش إ مته إ،لختءةهم ةازليم )ء   للطيشرا          
 ،ةمت للغيطاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 تا ءلخالا )ءل   ا صحرءاا  فيت  ن ءل يشتإإمإإ

 ____________________________فخرأ

 ملذ ر)  

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ف ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 

B 

C 

D 

E 

 

F 

G 

X 

 

Z 

 

طيس ش لتت   مش  لا تملشر  ءل هر ما اظير  
 ءللخل  ةن ءلقةمة  تا ءللهر؟

  مل ايه     

   يتت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ص ر ص ر

 98  يفر  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 

ف إيه هش ةقتءر ةم لتتفه اظير ءللخل  ةن ءلقةمة  تا ءللهر؟ 403 ةمة  تا ةاطقلك شةن  يلك؟ةين  يقشش   ة  ءلق
 ) خال  ءللا تتفله  لا تملشر  ءل هر مام

 ءلشحت  ءلةحلي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإ يفةلشء لح،م هشم مةفا قةمة  ز ملين )

 إإإإإإلر   اظمت  خمصه إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

  ةفيه فهلي  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 _______________________فخرأ

 ملذ ر)  

 ………………   يش ت فحت يقشش   ة  ءلقةمةه

   ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

A 

B 

C 

D 

X 
 

Y 

Z 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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 )إإإإإإإإإإإم ءلةش شت  تا ءلقري ؟ ختة  تا م  شء هلك ةليم لرأ  إ406
 أ(501" انتقل ال  7" أو "1)ف  حالة اختيار كود"

 طيس ةحلم ين يلفةل شء )إإإإم؟ 407
 

 
   افش

ءلختة  غير 
   افش ةش شت 

 2 1 7 2 1 للشءرعل لاظي  -1
 2 1 7 2 1  ة  ءلةخل مت ةن ءلةامز  -2
 2 1 7 2 1 ةشءق  ءل،رتيس -3
 2 1 7 2 1 ةشءق  ءللش يس ءلفمة  -4
 2 1 7 2 1 ءل ،شر -5
 2 1 7 2 1 لغطي  ءللرع شءلةصمر  -6
 2 1 7 2 1 ءلحتء ا -7
 2 1 7 2 1 ،محمت إالظمر ءل،يمرءت -8
 2 1 7 2 1 ءل  مرأ -9

 2 1 7 2 1 ماءلا  -10
 2 1 7 2 1 ءلةفتيمت شءلةرء،ا -11
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 التعليم خدمات: الخامس القسم
  

 

 افراد اجسرة المعيشيةوسجل أسم ورقم سطر أكبر  110و 109، 108،  105، 104، 101جدول األسرة المعيشية: األسئلة  راج  ف500
إذا كان ج يوجد أبناء بالتعليم انتقل إل   ،لذلل المخصصةاألعمدة  في داديةاإلعبالمرحلة  افراد اجسرة المعيشيةبالمرحلة اجبتدائية وأكبر 

 السادس. القسم 

 البيان غير متحمس جستكمال البيان، حاول تشجيع  أن ُيشرل طرف آخر مسئول عن متابعة دراسة األوجد. مدليشعرت إن  إذا

 اجعدادية المرحلة اجبتدائية المرحلة السؤال مسلسل

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلط   ء،ش  

 ءلط   ،طر

  ءلة،ل يس ،طر

 :إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلط   ء،ش

 ءلط   ،طر

  ءلة،ل يس ،طر
 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح شةا اش هم ءيه؟ يم لرأ ةتر،  )ء ،شم 501

 فش ةا  إإإإإإإإإإ ت ش يللقا ح شةا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل ري ا

 ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ر  خم 

 لغمتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 تشلاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 ____________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإح شةا

 فش ةا  إإإإإإإإإإ ت ش يللقا ح شةا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإل ري ا

  ر ا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 لغمتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 تشلاإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خم 

 ____________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش ءلطل  ؟ ءلحمت ءالخم مت تا  يلمرك ء اك ه  طيس 507

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ءلحمت طل  إإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ءلحمت طل  إإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

ات يم لرأ  طيس 512 تا  ءللا ءآل ما ة لس ءخليمر تا  للمركشء 
 ؟  ء اكةتر،

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ة لس ء ماإإإإإإإإإإ

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

   يش ت ة لس ء ماإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإء ر إإإإإإإإإإإ  

1 

2 

3 

8 

 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش 1 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافشس خصشصي  فش ة ةش مت ش فخذ فش  يأخذ تر )ء ،شم لرأ  يم 535
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 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ؟خال  ءلفمش ءلترء،ا ءلحملا لقشي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 541إل   انتقل

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإر ء   

 541إل   انتقل

2 

8 

 لقشي ءلة ةش مت  خصشصي ءلس ش تر ءل تا ءللهرتا   ش  لتت  538
 ؟)لال،شم

  إإإإإ مل ايه  إإإإإ مل ايه

لا  خمر ي شءلةالزش ءل لس لل ءلترء،ي لقري م تا ءل،ا    ش  لتت  541
 ؟)ء ،شم

   مل ايهإإإإإ  لغءلة   مل ايهإإإإإ ءلة لغ

) ياي  فش اقتي م فش  ل ر متإ رءةي ا فش  تت ل تير طءهلرأ  يم 547
 لفليش )ء ،شم؟ رلش   للمنءش فش شء،ط   هتي   ت 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 ء ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  

1 

2 

8 
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 القسم السادس: خدمات الرعاية الصحية اجولية

 . رقم سطر المستجيب 600

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

  ء،لخرءج لهمتءت ط ي ا طفيةمتر مي  ءلةشة  شءلط شل   ءللحهرلك  ن ختةمت ءلصح  ءلشلي  زأ )ءل ل  ءلط ا  لاظيش ءل،ر    أ ءام ح، تلشقلا
 مإباستثناء العمليات إإإإإإإإإإإإلحملي   فلف لهمتءت ةيالت  ءلطشءر  

ةن فحت   يفماا  قتر ءهلل  اةن فترءت ءل،ر  حت تا ألر  يم 601
قلسا   تا  لاا  هغطا)، را  زأءلةرءؤ ءلةزةا  

 ؟إإإإإإإإإم)إإإإإإإإإفخرأ اإ مق م ر شا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ، ر

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإهغط

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإقلس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ شر 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ مق 

 فخرأ___________________________

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

 يحتتإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لش

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

X 

 

Y 

Z 

 

 

 تاءلصحي  شءلفالج   ءلختةمت لتت  فت إيه  لا  لقري م 602
 ؟لال،ر   لهم ءللهر

    مل ايهإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ءلة لغ

فش فأ حت ةن  ءاتيم لرأ  ءل،ت لهشر ءللا تملت خال  603
 ءلشلي  فترءت ف،رلك حص   لا فأ ةن ءلختةمت ءلصحي 

 ءل،ر  إإإإإ؟ءللا قلللك  ليهم تأ )ءل ل  ءلط ا  لاظيش 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

701  

 

604 605 606 607 608 609 610 

فش  فات حصلتلرأ  يم
 فحت ةن فترءت ف،رلك 

 تأ ةن:  لا ءلختةمت

آخر  ءللا ءخت ءلختة  ةين
 ؟ةر 
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

  ج نعم 

 ح شة ءل -1
1 2 

 ء ،ش إإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 رقش ءل،طر

 
 

   

 ءللاااااااااأةين -2
ءلصااااااااااااااااااااااحا 

  شةاءلح
1 

 

 

2 

 ء ،ش إإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 رقش ءل،طر

 
 

   

 قطاااااااااااااامع -3
 1 خم 

 

2 

 ء ،ش إإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 رقش ءل،طر

 
 

   

  ةفيااامت -4
   فهلياااااااااااااااااااااااااا 

 خيري 
1 

 

2 

 ء ،ش إإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ءل،طررقش 
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 : الوض  اجقتصادي لألسرةالساب  القسم

 . رقم سطر المستجيب 700

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ لق  لرأ إيه اشع ءل، ن ءللا ف،رلك  ميله تيه ؟ يم 701

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةا ص إإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةاز 

 ري اإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةاز 

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتيال
  

 شءحت  تا شحت  ، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  غرت 

 ةن غرت  تا شحت  ، اي إإإإإإإإإإإإإإإإإإ ف ثر

ة،لقل    غرتلينإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  غرت 
 ___________________________فخرأ

 ملذ ر)

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

96 

 

 ش  ةلك ؟ ي مرلرأ ة، ا ش ته إ يم 702

 لش إي مر  : يم لرأ إي مر قتيش ش   تيت ؟  -

لش ةلك  : يم لرأ ةلك لأل،ر  ش  ةللرك ة    -
 لماا  ش  ةلك لحت لماا؟ تح

 إإإإإإإإإ قتيشإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إي مر

  تيت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إي مر

 لأل،ر  تقطإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 ةللركإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 لأله    ه  إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ةلك

 إتءر    ل   ءلفة إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  ، ن

 ___________________________أفخر 

  ملذ ر) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

704 

 

    مل ايه                  ءلة لغ                               إي مر فت إيه تا ءللهر ؟   لتتفشء 703

  مش فشهه ف،رلك  ل،لختةهم تا ءل، ن تيه 704

 ش شءلةخمزنمءلحةمةمت شءلةط   شطرق  ءل،ل  م،ل فمت)

   غرت                       
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

لرأ  ات ش ةط   فش ة من ةخص  للط    يم 705
  س؟

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإافش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

1 

2 

 

فترءت ف،رلك ءللا  يحصلشء  لا ف    تتهش  إيه 708
 تخ ؟

   ترت                      

    مل ايه                  ءلة لغ هش ءلةلش،ط ءلفمت   لم  ش تا حتشت ءت ءيه؟ طيس 713

 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

  المادة األساسية للسقف. 715

 

  سجل مالحظاتل

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلق  فشرءا ءلاخي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإط ق   لس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإحصير ري ا

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،ف  ءلاخي  ءلخيزرءن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفلاشءه خلس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإشرا ةقشأ  رلشن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةفتن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإخلس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفليم  ف،ةالي 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،يرءةيك

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف،ةات

 ____________________________أخرط

 )لذ رم

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  يش ت ،ق 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

96 

 

97 

 

  المادة األساسية لألرضية. 718

 

  سجل مالحظاتل

 أرضية طبيعية

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإلرء ي    رة 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإءلرشث )ةخل مت ءلحيشءامتم

 

11 

12 
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 الي انتقل  اججابة السؤال مسلسل

 أرضية بدائية

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإفلاشءه خلس

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،ف  ءلاخي    ءلخيزرءن

 أرضية كاملة التشطيب

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ مر ي    خلس ةتهشن

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإتياي  فش لرء ط ءل، لت

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ،يرءةيك   رخامش

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإف،ةات   الط

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإةش يت ، مت
 ____________________________أخرط

 )لذ رم
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 القسم الثامن: مالحظات

 المكان.  وجه  الشكر للمستجيب لتعاون  ف  البحث وت كد من مراجعة اجستمارة جستكمالها قبل مغادرة  

801 
                                                                                    :                                                           درجة التعاون 

 1إ ............................................................ضعيف
                                                                                                                   2 ..............................................................مقبول

  3 جيد .............................................................. 

                                                                                  4 .................................................جيد جدا......... 

 الباحث: مالحظات 802

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

803 

 

 :المشرف مالحظات

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
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804 

 

 :المكتبية راجعةالم مالحظات

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ☺ابلةالمبحوث وانهي المق اشكر☺
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 (12الملحق )

  كتيب تعليمات المشرفين 
  



 

456 

 

 
 
 

 

 كتيب تعليمات المشرفين
 
 
 

 

 تقييم الحكم الرشيد 

 في ستة قطاعات خدمية أساسية 

 في محافظة الفيوم
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 برنامج الحكم الرشيد –دمة لمست األسرة أوج: مق
 

لنفات ءللا متي  شءل  ااما  شءل فمليا  شء للاازءش  ملقاماشن شة متحا  ءل ،اامت شء ،ال م    حليم اامت ءلةاشءطاين ةان ءلة اامهيش ءللاا ية اان 
   ملي  إترء هم لحت ة،ةا ءلح ش ءلرليت ش ءللا لهةن حقشا ءلةشءطن خمص   حقه تا لشتر ءلختةمت شفن ل شن ذءت  شت

ش أ،اافمر ةام،اا   تشن إهااتءر للشقاات فش ءلةااشءرتإ ش خطااش  فشلااا لل فياا  ة اامت  ءلح ااش ءلرلاايت تااا ةصاارا فصااتر ةر ااز ءلفقاات 
ء  لةم ا ءلفتيت ةن ءلترء،مت تا ة م  ءلح ش ءلرليت شة متح  ءل ،مت ةن  ياهم  إصاله حش ة  ءللاةيا  تاا ةصار  ش  اين 

  ءلقاشةا لرءا ءلةاشءطاين حاش  ءل ،امت شءلاظامش ءلقهام ا  ش ءإلطامر ءلقاماشاا شءلةد،،اا ءل ،مت شءلح اش ءلرلايت  ش لقريار ءلة،ا
لة متح  ءل ،مت تا ةصار  ش ة متحا  ءل ،امت: قارءا  تاا  فاؤ فح امش ءلقهاما إ  ةام قامش ءلةر از  مللفامشن ةا  ةرصات ءللاةيا  

 مت ختةي  لةس حيم  ءلةشءطن ها ءلصاح  ءلةحلي   لصةيش ةدلرءت لقيمس تر   لط يا ة مت  ءلح ش ءلرليت تا ،ل  قطم
تءر  ءلةخل امتا شذلاك  )ءلر مي  ءلشلي  لحتيتء م شءللفليش )ءللفليش ءل،م،ا لحتيتء م شءلةيمه شءلصار  ءلصاحا شءلطارا شءإلاامر  شء 

 لةااا  خطااش  فشلياا  ل هااش ف ةااا للةلاا الت شءلثغاارءت ءللااا لشء ااه هااذه ءلقطم اامت شةاان ثااش ةفرتاا  ،ناا   ءللفمةاا  ةفهاام  لاا   
 ش ةلا يختش ءلةشءطن شيحقا رتمهيله  م ل مره ءلةال   ءل،م،ا ةن لقتيش ءلختةمتإ

شللة  ءلةدلرءت  مت  ءلةفايين  لقتيش ءلختةا ا حياث لقاشش  لغطيا  ءلح شةا   هي ملهام ءلةخلل ا  شءلةاتيريمت شءإلتءرءت ءلختةيا  
ر ين تا لقتيش هاذه ءلخاتةمت شصاا  ءل،يم،امت ءلخمصا   مإلهمت  إلا ءلقطمع ءلخم  شءلة لة  ءلةتاا  م ل مرهش ةن ءلةلم

 هاامإ  ةاام لنر ااز تااا ءلشقاات ا ،ااه  لااا ءل فاامت ءلةخلل اا  للح ااش ءلرلاايت شهااا: ءل  ااما  شءل م لياا  شء ،اال م   شءلفتءلاا  شءلة،اامال  
 شءلةلمر   شءلل متي  شح ش ءلقماشن شة متح  ءل ،متا شتيةم يلا ءللفري مت ءلخمص   هم:

 صت  هم قيمس تر   لقتيش ءلختةمت  أق  ل ل   شتا فق  شقت ةة نإينقالكفاءة:  .1
 ينقصت  هم قيمس  شت  ءلختة  ءلاهم ي  ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لين شتر   رهما ءلةشءطاين  اهمإالفعالية:  .2
ينقصت  هم قيمس تر   ء،ل م   ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم اإإإ إل  لرغ مت اجستجابة:  .3

  مت شةل الت ءلةشءطاينإشءحليم
ينقصت  هم قيمس تر   لقتيش ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم اإإإ إل  لختةملهش  لا قتش العدالة:  .4

 ءلة،مشء  شط قم  لالحليم مت شة تف ءلة،مشء  تا ءل ر إ
 لقتيش ءلختة   ينقصت  هم قيمس ءلةةمر،مت شءلخطشءت ءللا يلش ءلخمذهم لة،مال  ف  ةن ءلةفايينالمساءلة:  .5

تءريم  شتايم إ  شةحم، له ةمليم  شقماشايم  شء 
ينقصت  هم قيمس ةتأ ءاخرءط شءللرءك ءلةشءطاين تا  ةليمت لحتيت ء حليم متا إ تءت المشاركة المجتمعية:  .6

ا  ءلةشءزامتا ءلخمذ قرءرءت ءلللغي  ءليشةي ا ءلاشءحا ءلةملي ا ءللا يذا ءللقييشإ  ءلخطط شءل رءةجا صن
ينقصت  هم قيمس ةتأ ،هشل  ءلحصش   لا ةفلشةمت شتر   ءلش ا  ملةفلشةمت شءلحقشا شتر   فافية: الش .7

 ء ا لمه تا ءلفالق   ين ءلةشءطاين شءلةفايين  لقتيش ءلختة إ
ينقصت  ه قيمس لشء ت ءلقشءاين شتر   ءللطم ا  ين ،لش يمت ش،يم،مت ءلةفايين  لقتيش ءلختة  دور القانون:  .8

 لقماشاي إشءلقشء ت ء
ينقصت  هم قيمس ءل ،مت شتر   لشء ت اظمش ةل مة  شتفم  لة م ه  ءل ،مت لتأ ف  ةن مكافحة الفساد:  .9

 ءلةفايين  لقتيش ءلختة إ



 

458 

شتا هذء ءل،يماا قمش ةر ز ءلفقت ء  لةم ا شةرصت ءللاةي  ءلةحلي   لصةيش ء،لةمرءت ء،ل يمن ل ةي  ةقتةا ءلختةمت ةن 
ماس آخر لقيمس تر   لط يا ة مت  ءلح ش ءلرليت  ات لقتيش ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي   ماس شة،  لأل،ر ةن  

تءر  ءلةخل متا شءلة،  ءلذ  احن  صتته هش ء،ل يمن لأل،ر  شءللفليش ءل،م،ا شءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شء 
 إءلةفيلي 

 الجهات المعدة للمست:

 لةم ا شةرصت ءللاةي  ءلةحلي  هةم ءل هلمن ءلقم ةلمن  لا إ تءت شلطشير ة،  ءل،ر   ةم ، ا ءلقش ا ت ن ةر ز ءلفقت ء 
هش ة متر  ةللر    ين ةر ز ءلةفلشةمت شت ش ءلخمذ ءلقرءر  ة لس مركز الَعقد اججتماعي ءلخم   قيمس ءلح ش ءلرليتإ ش

 اما  لا  2007فمشن ء يطملاا لش إالماه  مش ءلشزرءا ءلةصر  شءل رامةج ءإلاةم ا لألةش ءلةلحت ا ش  ت ش ةن هي   ءلل
لشصيمت لقرير ءللاةي  ءل لري  لةصر شءلذ  حة   اشءن  ءخليمر ة،لق لام: احش   قت ء لةم ا  تيت ا شذلك للقتيش ءلت ش 

فا ي، ءل اا ل هشت ءللاةي  ءل لري  تا ةصر ةن ةتخ  حقشقا لاةش  ي،لات إلا ة مت  ءلح ش ءلرليت شة هشش ءلةشءطا إ
تا  اما لشءتا شطاا حش  ة هشش  -ةن خال  ء ،لفما   ملخ رءت ءلشطاي  شءلتشلي  للة،مهة  -ءلةر ز إلا لحقيا فهتءته 

ءلف قت ء  لةم ا ءل تيتا شء  مت   اما ءلثق   ين ءلتشل  شءلةشءطاين ةن خال  ت ش  هشت ة متح  ءل ،متا شلح،ين لقتيش 
ءل قر شلحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي   ءلفتءل  ء  لةم ي ا شرصت شةلم ف  ة،لشيمتءلختةمت ءلفمة ا شل اا ،يم،مت لحقا 

 لألل ي ا  مإلهمت  إلا ت ش ءل هشت ءلرءةي  إلا لة ين ءلة لة  ءلةتااا شرت  ءلش ا  ة هشش شفهةي  ءلةلمر   ءلةتاي إ 

لم فاا  لااشزءر  ءللاةياا  ءلةحلياا ا شذلااك لةهيااتء  تقاات لااش إالاام ه هااةن شحاات  لطااشير ءإلتءر  ءلةحلياا  ءل مرصــد التنميــة المحليــة فةام 
ل فله شحات  لم فا  لاشزير ءللاةيا  ءلةحليا إ شيهات  ةرصات ءللاةيا  ءلةحليا  إلاا ت اش تشر شزءر  ءللاةيا  ءلةحليا  تاا ءللأ ات ةان 

 ةم ي،اهش تاا لحقا ءللاةي  ءلةحلي  شلح،ين ة،لشأ ءلختةمت ءلةحلي  ءلةقتة  ةن خال  لفزيز آليمت ءلح ش ءلةحلا ءلرليتا 
لح،ااين حياام  ءلةااشءطاين تااا ةحمتظااملهش ءلةخلل اا  شلحقااا رهااماهش  اان تفملياا  لقااتيش ءلخااتةمت شء،اال م   ءإلتءرءت ءلةحليااا  
للةشءطاينا ش مللملا ت ن ءلةرصات يفةا   لاا زيامت   ءلاش ا شخلاا ءلطلاس  لاا ل فيا  ءلتيةقرءطيا  ءلةحليا  شيفازز ءلةحم،ا ي  

لةحلااإ شةاان خااال  هااذء ءلة،ا ا يفةاا  ءلةرصاات  مللفاامشن ةا  ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا  لااا شة متحا  ءل ،اامت  لااا ءلة،االشأ ء
قياامس ءلح ااش ءلرلاايت  لااا ءلة،االشأ ءلةحلااا  ةاام ٌية اان شزءر  ءللاةياا  ءلةحلياا  ةاان لقياايش ءلشهاا  ءلاارءهن  ملشحااتءت ءلةحلياا  تااا 

  ءلةحمتظمتإ

 أهداف المست -أ 
ر  يماامت ف،م،اي   ان ءلح اش ءلرلايت تاا قطم امت ءلصاح  شءللفلايش   صاةش خصيصام  للاشتيمسـت أساسـيهذء ءلة،  هاش  

شةن ءل تير  ملذ ر فاه تا حين للة  ء،لةمر  ءلة،  فق،مش ةا صل  شءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شءلاظمت إ 
هم ءل،االطمت  ملا،اا   لخااتةمت ءللفلاايش شءلصااح  شةياامه ءللاارس شءلصاار  ءلصااحاا ت اهاام لقااشش  لغطياا  ءلخااتةمت ءللااا لقااتة

 ءلةحلي  شها ءلاظمت  شءإلامر  شلف يت ءلطرا ءلتءخلي  تا ق،ش شءحت ةل مة  يخل   للك ءلختةمتإ

هااذء ءل يمااامت ءل،م،ااي  لخصاام   ءل،اار  شءلةفلشةاامت ءلحتيثاا   اان حملاا  ءلة،اا ن شءلةاطقاا  ءلة اامشر ا تاا ن ش مإلهاامت  إلااا  
    ءلذ ر:ءلة،  يشتر ءل يمامت ءللملي   ملا،   للقطم مت ،مل
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 ةتأ لشتر فش إلمح  ءلختة  ش  ميلهم ش  مالهم شل ل   ءلحصش   ليهم؛ 
    ءل شت  ءللا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة  شةتأ رهما ءلةشءطاين  ن ة،لشأ لقتيش ءلختة ؛ 

 ءلل متي  ءللا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة ؛ 

 ييش ءلختة ؛ ةلمر   ءلةشءطاين تا صام   ءلقرءرءت ءلةلفلق   ملختة  شلق 

  ةتأ  تءل  لقتيش ءلختة  تشن لةييز  لا ف،مس ءلاشع فش ءلفةر فش ءلتين فش ءلقتر   لا ءلتت  فش ءلا شذ فش
 ءلش،مط ؛

 فاشءع ءلةل الت ءللا يشء ههم ءلة،ل يتين ةن ءلختة  شةتأ لشتر ،   للل مشأ شةحم،   ءلةقصرين؛ 

 حصش   ليهم ش،   ءلل مشأ ءلةخلل  ؛ةتأ ش ا ءلةشءطاين  ملختةمت ءلةقتة  شء  رءاءت ءل 

   ةتأ ء،ل م   ةقتةا ءلختة   حليم مت ءلةشءطاينا ةل اللهشا خصم   ة لةفملهش فش ءلةاطق  ءل غرءتي
 ءللا يقيةشن  هم؛

  ةتأ إترءك ءلةشءطاين لتشر ءلقماشن شلفرههش لةظمهر ةخمل   ءلقماشن ةن إهةم ا  تش ءاه مط تا لقتيش
 ءلختة اإإإ إل ؛

 عينة المست  -ب 

يفلةت ءلة،  تا إ رءاه  لا فتشءت  ةي  فشلي ا ةلةثل  تا ء،لةمر  خمص   مل،ر ءلةفيلي  شء،لةمر  ءلة لة  ءلةحلا 
 -ف،ر  ةفيلي  ش،ش  يلش لشزي  ءلفيا   لا ءلاحش ءللملا: 5500ل   شحت  ةفميا إ يغطا ءلة،  حشءلا 

 3000 – قري إ 42ةتن  مإلهمت  إلا  6ا لغطا ف،ر   لا ة،لشأ    ةرء ز ةحمتظ  ءل يشش 

 2500 –  (  شحتءت ةحلي  م 5ف،ر   لا ة،لشأ ءلشحتءت ءلةحلي   ةر ز طمةي 

 ش،ش  يقشش ءل همز ءلةر ز  لللف    ءلفمة  شءإلحصما  لشتير  يا  ءلة، إ

 :تنظيم المست –ج 

لل ي  ترا للفة  ءلةيتءاا يل شن     محث شةلر ا حيث يلش  60،ش  يلش ء  لةمت تا ءلفة  ءلةيتءاا  لا حشءلا 
ةتققين ةيتءاين  م للرءك تا ءلفة  ءلةيتءاا  5 محثين شةلر إ  الش   لا ذلك ،ش  يقشش  5تريا ةن خة،  ف هما: 

شةلم ف  ترا ءلفة ا هذء ش،ش  يلش ءخليمر  ةي  ءل محثين شلفيياهش ةن ق   ةرصت ءللاةي  ءلةحلي   ةحمتظ  ءل يشش شذلك 
 لين  ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي ا فةم  ن ءلةتققين ءلةيتءايين شءلةلرتين ت،ش  يلش لفياهش ةن ق   ة لس ءلزاملاإ ةن ءلفمة

 يشش  ة إ 22احش  ة  ءل يمامت ةن ءلةلشق  فن ي،لغرا 

ا مز ءلفة    شت   ملي ا لش شه  ءلةفميير ءللملي  تا ء  ل مر  ات اختيار  شلهةمن ا مه ءللتريس تا ءلشقت ءلةحتت شء 
 -الباحثين الذين سيشاركون في التدريب :

 فن ي شاشء حمصلين  لا لهمت   مةفي إ 
 ي س  قتر ءإلة من لشتير  محثمتإ 
  ا  ةن ف   لحة  ءلة هشت ءلةيتءاا شءلفة  ءليشةاإ 40فن ل شن ف ةمرهش   لزيت  ن، 
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ةلرتينإ  مإلهمت   10 محثا ش 50ء ،لفما   ا ترا تقط ل ة  ءل يمامتا ةةم يفاا  10 ةم ذ رام ،م قم  ،ش  يلش لل ي  
لذلك ،يلش لفيين خة،  ةتققين ةيتءايين لللأ ت ةن تق  ءل يمامت فثاما  ةلي   ة  ءل يمامتإ ش،ش  يلش لرلي   تت ةن 

ا فته  شلتري هش ءللتريس ءلةام،س ةةم يلي   تشره ءل رص   القمءل محثين ء  ر ةن ءلفتت ءلةطلشس للةلمر   تا ءللتريس  
 ءلفامصر لرت   شت    ة  ءل يمامتإ

ش،ااش  ل ااشن ة،اا ش   اان ءإللاارء  ءليااشةا ءللقاااا  ةاام تيااه ةاان  ةلياامت ءللشظياا  شءللااتريس ءلةيااتءاا شةرء فاا  ء ،االةمرءت 
ةيااتءايم شء،االي ما ء،االةمر  ءلة لةاا  )ش،ااش  ياالش لاارحهم آخاار هااذء ءل ليااسما ش ااذء ةهةاا  ءللا،اايا ةاا  ءلةااتقا ءلةيااتءاا شلي،ااير 

قت ء لةم مت يشةي   ين تريا ءلفةا  شءلةاتقا ءلةياتءاا للشقاش   لاا ءلةالحظامت ءلةيتءايا  ءليشةيا  شءلةلا الت ءل ايا  ءللاا  
 قت لشء ه ف هما ءل رياإ

خااال  ءلفةاا  ءلةيااتءاا للة،اا  ،ااش  ي ااشن  اا  ةلاار  ة،اا ش   اان تريااا ةاان ءل اامحثين ش،ااش  لقااشش إتءر  ءلفةاا  ءلةيااتءاا 
ي  ةرءح   ة  ءل يمامت تا ءلقطم متإ ش،ش  لقشش ءإلتءر   ةرءق    شت  ءل يمامت شلشتير ةم يلزش لاق   ملةلم ف  ءلة،لةر  ل ة

تخم  ءل يمامتإ   ء ،ل يمامت ءلة،لشتم  إلا ة لس ءلقمهر  للةرء ف  شء 

قينم هذء ش،ش  ،ش  يلش ءخليمر خة،  ةن ءلةتققين للتقيا ءل يمامت ةيتءايم     ترا ءلفة  ءلةيتءاا )ف  ةتقا ل   تري
ف،ر  ةفيلي  ل ةي  ءل راا هذء ش،ش  يلش ءللا،يا  ياك  ةلر  ش ين ءلةتقا  550يلش تا ءلةلش،ط إ مت  ةقم ل  لحشءلا 

ءلةيتءاا ءلة ل   ةهة  ءللتقيا  لا  يمامت ءل ريا ءلخم   ك لل،هي  ةهةله شللشصش  إلا ف لا تر مت ه ط  شت  
ءإللمر  هام فن ةهة   ءلةتقا ءلةيتءاا ها ةهة  ل ةيلي  شهرشري  له ط  شت  ءلفة  ءل يمامت ءللا ،يلش  ةفهما شي تر 

 ة،م ت  ةلر  ءل ريا شءلذ  ي س فن ي شن هامك لفمشن  مة  ي اا  لا ء حلرءش شءللقتير  ين ءلطرتين شلي شن ءلهت  
 ءلاهم ا هش ءلخرشج   يمامت  ملي  ءل شت إ

 يلي :وتتلخص مهمة المدقق الميداني فيما 

 ءلقيمش يشةيم    مت  ةقم ل  ل فؤ ءل،ر لفتت ةن ءل محثين  م،لختءش ء،لةمر  ةخلصر إ 

  ف،ر  ةفيلي  ل   ترياإ  55% ةن ء ،لةمرءت ةيتءايم ل   تريا _ ف  حشءلا 10،ش  يلش لتقيا 

  ش  ،ش  ي شن    ةتقا ةيتءاا ة، ش   ن لتقيا  يمامت تريقين  شءق  تريا    يشش ف  فن ءل ريا،
 يلش زيمرله    يشةينإ

 ةرء ف   يمامت ء،لةمر  ءلة لة  ءلةحلاإ 

 إحهشر  فؤ ءلةقم الت ءل فلي  ة  ءل محثين شءل محثمت 

   ش  يقشش ءلةتقا ءلةيتءاا  مللا،يا ة  ءلةلر   فقت ء لةمع يشةا لل ريا تا اهمي  ءليشش لةامقل،
 ءلخطما ءل،م ت  ش ي ي  لالتيهمإ
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 ب الباحثين ودور المشرف أثناء التدريبالفصل األول: تدري
 

 لا ءلرغش ةن فن  فؤ ءلترءت ف ثر ةهمر  ةن ءآلخرين تا إ رءا ءلةقم الت إ  فن ءللتريس ءلة ثا  شءلةةمر،ا  ،اش  ياالج 
 اااه  اامحثين فش  محثاامت ف  ااماإ ش،ااش  يلاالة  ءللااتريس  لااا ةاازيج ةاان ءللااتريس ءلاظاار  ةاان خااال  ءلةحمهاارءت شءللااتريس 

 ا ءلذ  يلهةن قترء   يرء ةن ءلخ ر  ءلفةلي إءلةيتءا

 -شللةلر  تشرء  ر ي،يم شةحشريم فثاما ءللتريس يلةث  تيةم يلا : 

 التدريب النظري -أوج : 

 شرح اجستمارات :

 خال  ءللتريس ءلاظر  يلش لره ء ،ل يمن ة  ء ،لفما    ليس لفليةمت ءل محثين لللشهي  شءللشثياإ

ك حث ءل محثين  لا ةتءشة  ءإلطالع  لا  ليس لفليةمت ءل محثينا شفن ل شن ءي م يم  امن لفةا   لاا شي س  ليك فثاما ذل
لل ي  ءل محثين  لا ءلاقم  ش تش ءلحرج ةن لش يه ف  ،دء  شي س فن ل شن ة مترء شةل فم  لا إلقاما ءل،ا ل   لاذء ي اس 

زياا  ةاللاار تءخاا  ءلقم اا  شذلااك للة،اام ت  تااا هاا ط  لااا ءلةلاارتين ء خاالالط  مل اامحثين شةاان ءلتهاا  فن ي ااشن هااامك لش 
 ءلفةلي  ءللتري ي إ

 -لعب األدوار :

 فت ء الهما ةن    ق،ش فش ف ثر ةن ء ،لةمرءت يلش لق،يش ءلةلتر ين لفتت ةن ءلة ةش مت يةمث   تت شلل ي  ءل را تا 
  ل شن ة، ش   ن ة ةش   ةن ءلة ةش متا ةرحل   ة  ءل يمامت ءل فلي  يلش تيةم  ياهش    رءا ةم ي،ةا لفس فتشءر ش،ش 

يقشش فحت ءل محثين خال  لفس ءلتشءر  تشر ءلة،ل يس شءل مقين  تشر ءل محث ل م م شيلش ل مت  ءلتشءر ةن حين آلخر ةةم 
 شخال  ذلك ي س  ليك  ةلر  :ي،مهش تا ح ظ طريق  إلقاما ءل، ل   ا 

 لزءش  ا  ءل،دء  شلش يه ءل محث لطريق  ءلقرءا  ءل،لية  لل،دء ا ةلم ف  ف،لشس قرءا  ءل، ل  شءللر يز  لا ء ل
فحيمام ي ه  فن يقشش ءلةلر   تشر ءلة حشث حرصم  لا ء،لحهمر حم ت للشءتا ة  ءلةيتءن ءل فلا ةةم 

 ء ل، ه ةن خ رءت ،م ق إ

  لقشش  فة  لقييش يفطا تيهم    لقشش  فةلي  لقييش شلقشيش فتءا ءل محثينا شتا اهمي  ءل قر  ءللتري ي  للفس ءلتشءر
  محث تر   ح،س   ماله فثاما ءللتريس شلتشين ءلةالحظمت  لا فتءده ش،لش يملهإ

 ي س فن لحر   ةلر   لا ةا  ءل رص  ل ةي  ءل محثين  ،لي ما ة ةش   ةن ءل، ل   ملل مت إ 

 ش لأل، ل  لرت  ة،لشءهش حلا للقمرس ةحمشل  ء للم  ءلةلتر ين ءلق    ما  شءللر يز  لا فتء هش شل رءر إلقماه
 ءلة،لشيمت ءل اي  ل ةي  ءلةلتر ينإ
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  ي س  ليك  ةلر  لا يه شلذ ير ءلةلتر ين  هرشر  ءلل، ي  ءل شر  تا ء ،ل يمن فثاما قيمش فحتهش  تشر
 ءل محث حلا إذء ةم شق   ليه ء خليمر ي،ل ة  ء،لي ما ء ،لةمر   طريق  ،لية إ

  ءر قت ي،ل ت حمل  فش ء،ل ،مر لش ي، ا ءإللمر  إليها تا هذه ءلحمل  ي س  لا ءلةلر  تا فثاما لفس ءلتش
 ءلقيمش  ،دء   هش هي   ءلة،  ءلةخل  للرت  لا هذه ء ،ل ،مرءتإ

 -المقابالت اإليضاحية:

لش خاللهااام ةاان حااين آلخااار خااال  تلاار  ءللاااتريس ياالش ء،ااالختءش ش،اايل  فخاارأ ةااان ش،اام   ءللاااتريس شهااا ءلةقم لاا  ءإليهااامحي  ياا
ء ،لفما  غمل م   أحت ءلةلرتين فش ءحت ف هما هي   ءلة،  شفحيمام ترت  متأ ةن ءلة لة  ياط ا  ليه لرشط ءلة،   أتءا 
تشر ءلة حااشث شي ااشن ةلشء ااتء   ااشءر ءلةحمهاار شيقااشش  اا   محااث   لقااما ة ةش اا  ةاان ءل،اا ل   لااا ءلة حااشث  ةرءق اا   ةياا  

   إللقما ءل، ل  ش ذلك لقييش ءل محثينإ امصر ءللتريس للفلش ءلل   ءلةث

 شتا حمل  قيمةك  تشر ءلة حشث ي س  ليك اق  خ رءلك ءل،م ق  ةيتءايم للشهي   مت  ءلحم ت ءلةحلةل  

 -التدريب الميداني :

يقااشش  ةاان ءلهةياا  ءلقصااشأ إ اارءا يااشش لااتريس ةيااتءاا ياالش خاللااه  ةاا  ةةمثاا  لقري اام ليااشش ةاان فياامش  ةاا  ءل يمااامت ءل،م،ااا 
ةقم الت ةيتءاي  يلش تيهم ء،الي ما ء،الةمرءت تفليا  ةا   فاؤ ءل،ارإ شخاال  هاذه ءلةرحلا  ةان ءللاتريس خالله ءل محثين  فة  

 ،ش  يلش ءلفة  تا ترا يل شن    ةاهم ةن  تت ةن ءل محثين شةلر إ 

 :يكون دورل كمشرف خالل التجربة الميدانية كما يلي

 ةيااتءااا ي ااس فن لقااشش  م،االالش ا،ااخ  ةاان للاا ي  ف هااما ءل ريااا ءلخاام   ااك تااشر إ ااالن للاا ي  تاارا ءللااتريس ءل
شء،ااالالش شثااام ا ءلفةااا  ءلةياااتءاا شءلةظااارش  ءلخااام   ملقطفااا  ءلة،ااامحي  ءلة لااا   ملفةااا   هااام شءلاااذ  يلااالة   لاااا 
صاااحي   لخصاااي  ءلفياااا  شصاااحم   لخصاااي  ءل ااامحثين شة ةش ااا  ةااان ء ،ااالةمرءت ءلةطلاااشس ء،ااالي مدهم ش متااا  

 ريس ءلةيتءاا ةن فقالش ةخلل   ءللشءن ش يمن ءللقييش شاةمذج ءلفة  ءلةيتءااإفتشءت ءللت

   قت ء لةمع ة  ف هما تريقك للشهي  خط  ءلفة  شءللا،يا لليشش ءللتري اا ش ل مت  ءإلطالع شح ظ فرقمش هشءل 
 ف هما ءل ريا ل،هشل  ء لصم إ

 اياا ا ةاا  ءللا يااه  لااا ءللاازءش ءل ةياا   ةش اات ءلل ةاا  صاا مه لااره  ي ياا  فتءا ءل اامحثين لتشءرهااش خااال  ءلل ر اا  ءلةيتء
 ءليشش ءللتري اإ

   شفثاما ءليشش ءلةيتءاا ءل فلا ،ش  لقشش  لشزي  ءل محثين شةلم ف  فتءدهش شةرء ف  ء ،لةمرءت شةفمشا  ف هاما هي ا
 فاؤ ء ،الةمرءت ءلة،  للشصش  لل محثين لحهشر  فؤ ءلةقم الت ش ذء ل،هي   ة  ءلةاتقا ءلةياتءاا لةرء فا  

 ش ة  إ مت  ءلةقم ل  ل    محثإ

  تااا اهمياا  ءليااشش ،االقشش  مللأ اات ةاان ةرء فاا   متاا  ء ،االةمرءت شلرلي هاام شل،االيةهم ةاا  ءلشثاام ا لهي اا  ءلة،اا إ    ةاام
،لقشش  فقت ء لةمع ة  ف هما ءل ريا  ،لخال   مت  ءلةالحظمت  لا ءليشش ءلةياتءاا شءلةلا الت ءللاا شء هات 

 ي س لتشين    ذلك تا لقرير لمة إءل محثين ش 
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  تااا ءليااشش ءللااملا لللااتريس ءلةيااتءاا ،االقشش  ل،االيش ءللقرياار ءلااذ  يلاالة   لااا لقييةاام لل اامحثين تاياام شةيااتءايم شل،االيةه
 لهي   ءلة، إ

   ااش  ياالش  قاات ةامقلاا   ةم ياا  ل اا  تاارا ءلفةاا  شخااال  ذلااك ،االقشش    ااتءا ةالحظملااك شلقااتيش ءقلرءحملااك ل اامه صاايمغ،
 ل   ةاام ي ااس  ليااك ةامقلاا  ءل،اا ل  شء ،ل ،اامرءت ءللااا شء هاات ف هااما ءل ريااا فثاااما ءلل ر اا  شي ااس  ليااك إلمحاا  ءل،اا

 ءل رص  فةمش ءل محثين تا تريقك لللحتث شءلةلمر   تا ءلةامقل  إ

 مالحظات عامة:

ةاااشر ءلةيتءايااا  ،ااال شن ء،ااالةرءرء شلاااتريس ءل ااامحثين  لااان يالهاااا  مالهاااما ءل لااار  ءللتري يااا إ ت ااا  ةقم لااا  ةفاااك لةامقلااا   فاااؤ ءل
لللااتريس إذ فن تلاار  ءللااتريس ءلر،ااةي  ،االزشتهش  ملةفرتاا  ءل،م،ااي  ش ملةفلشةاامت ءلخمصاا   ملة،اا  شة اامهيش ءل،اا ل  حيااث فن 
ءإللرء  شءلةالحظ  ءلة،لةر  فثاما ءلفة  ءلةيتءاا لفل ر ة ةل  للفةلي  ءللتري ي إ شي س  ليك  ةلر  إذء صمتتلك فات فش 

ف هما ءل ريا ف  ةشءق   تيت  لش يلش ءللفرؤ لهم فثاما ءللتريس تماه ةن ءلهرشر  ةامقللهم ة   ا  ف هاما ءل ريااإ فحت 
ذلاك  ن  قيا  ءل امحثين شءل محثامت قاات يشء هاشن ةلام   ةلام ه  شةاان ثاش ت ا   هاش ،اش  ي،اال يت ةان خ ارءت ءآلخارين شياالش 

  لشر  فش صيمغ  ةشق  ةشحت تا ةشء ه  هذه ءلةلم  إ

قت يلش ل لي   فؤ فش    ءلةلرتين   فؤ ءلةهمش فثاما ءللتريس لذء ي س  ليك فن ل اشن ة،الفتء  للحةا  ف  ة،ا شليمت قات 
ل ل   هم ةن ق   هي   ءلة،ا ا ش لاا ءلةلارتين فن ي شااشء قاتش  ح،اا  ل ا  ءل امحثين ةان حياث ء للازءش  مللفليةامت ش اذء تاا 

 ةشء يت ءلحهشر شء اصرء إ

 

 ي: الواجبات التنظيمية واإلدارية للمشرفالفصل الثان
 

يفل ر ءلةتير ءل اا للة،  ءلة، ش  ءل،م،ا  ن    ةم يلفلا  مل حثا شل ن اظرء لاه   ي،لطي  ة ملر  ءلقيمش     
 ءل ةم   ا ،ه تأاه قت ف،ات ل ش  فؤ هذه ءلة، شليمت  م ل مر ش ءلةلرتين  لا ترا  ة  ءل يمامتإ ش مللملا تقت فص حت

ة، شليمل ش ل ةن تا ءللأ ت ةن فن لفليةمت ةتير ءلة،  ةن خال  ةتير ءلفة  ءلةيتءاا يلش لا يذهم  صشر  تقيق  ش مل،ر   
 ءلةطلش  إ 

  -شإلا مز ةرحل   ة  ءل يمامت ،يلش لل ي     تريا  ة   ةم ، ا شذ رام ةن ،ل  فترءت  لا ءلاحش ءللملا:

 ةلر إ 1

  محثين  5

 رهاام لامةال ل اا  ءلشء  امت ءللاظيةياا  شءإلتءرياا  ءللاا يلشقاا  ةاا ش إا مزهاام خاال  تلاار  ءلفةا  ) لااا فن اقااشش شاقااتش تيةاام يلاا 
  - ةامقل     ةاهم  صشر  ل صيلي   فت ذلكم :
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 إ رءا ءلصم ت ةالظة  ة  إتءر  ءلفة  ءلةيتءاا شلا يذ ءللفليةمتإ    -1

لااا ،اايلش إ اارءا ءلة،اا   هاام ش ااذلك صااحي   لخصااي  ءلحصااش   لااا ءلةفلشةاامت ءلالزةاا   اان ءلةااامطا ءل   -2
 ءلفيا  ءللا ،يلش إ تءتهم ةن ق   ءل همز ءلةر ز  لللف    ءلفمة  شءإلحصماإ 

 ءإل تءت للفة  ءلةيتءاا إ    -3

 لرليس ءالقم  ف هما ءل رياإ    -4

 ءلحصش   لا ة لغ ةملا ةقتةم لةشء ه  ا قمت ءلةيتءنإ    -5

 ريا  لا خط  ءلفة إ إطالع  ف هما ءل    -6

 ءللا،يا ة  ءل،لطمت ءلةحلي  لل،هي  فتءا ءلفة إ    -7

 ل ةي  ء ،لةمرءت ءلة،لشتم  شةرء فلهم شل،ليةهم إلا ءلة لسإ    - 8

 هةمن ء للزءش  مل رامةج ءلزةاا ءلةفت )خط ،يرمإ    -9

 ءللا،يا ءل مة  ة  ءلةتقا ءلةيتءااإ -10

  -وتنفيذ التعليمات :  إدارة العمل الميداني وهيئة المستإجراء اتصاجت منتظمة م   -1

إحااتأ ة،اا شليمل ش ءللأ اات ةاان إل ااامع  ةياا  لفليةاامت هي اا  ءلة،ااا   ةاام يا غاااا شيلااة   اازا   يااار ةاان هااذه ءللفليةاامت  لاااا 
تعليمـات  كتيـبءإل رءاءت ءلشء س إل م هم تاا ءلةياتءن شهاش ةام ،ايلش لارحه  ملل صاي  تاا ءل لياس ءلاذ  احان  صاتته ءآلن   

   مإلهاامت  إلااا  لياس لفليةاامت ءل اامحثينإ ش مإلهاامت  إلااا ذلااكا تقاات لللقاشن ةاان شقاات آلخاار لفليةاامت فخاارأا شةاان المشــرفين
ءلةهش إل م هام  تقاه للحقياا  اشت  فتءا ءلفةا   ش املط   ي اس إ االغ إتءر  ءلفةا  ءلةياتءاا  أيا  ةالحظامت فش ءقلرءحامت لارشن 

 هم  لا ةتير ءلة، إ إاهم قت ل شن ة يت  للة،  لفره

 -الحصول عل  المعلومات الالزمة عن المناطق الت  ستعملون بها :  -2

،اااش  يل اااأ إلاااي ش ف هاااما ءل رياااا للحصاااش   لاااا ة،ااام تل ش شلش يهااامل شا لااايس تقاااط تاااا ءلةشءقااا  ءللاااا قااات لاااشء ههش تاااا 
ةفلشةمت  مة  ش مةل   ان ةاطقا  ءلفةا   ءلةقم التا شل ن فيهم تيةم يلفلا  مل شءاس ءلخرأ للفة  شي س فن للشءتر لتي ش

ميزة نسبية يجب عليكم حلا ية ا ش لحقيا ،هشل  ش،ر   ء القم   ين ءلقطم مت ءلةخصص  لل ريا شتا هذء ءلة،  لش ت 
اجستفادة منها قدر اإلمكان وهي أن كل الباحثين المشاركين بالمست من مراكز المعلومات للمناطق التي سـتعملون بهـا ، 

 من المتوق  أن يكون هؤجء الباحثين عل  دراية بالطبيعة الجغرافية والثقافية لمناطق العمل. لذا ف

  -ش مإلهمت  إلا هذه ءلةفلشةمت ءلفمة  ت ا ش ،ش  لحلم شن فيهم إلا ءلةفلشةمت ءللملي   ن    ةاطق   ة  : 
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العناوين وأسماء أرباب األسر المعيشية الذين ستجرى معهم -ا  

 . والزمن الالزم إلتمامها المقابلة،

  ي ي  ةفمل    تش ء ،ل م   شخمص  تا ءلحم ت ءللا لحلمج إلا ةلم ف   فت ةغمتر  تريق ش للةاطق إ  -س  

 ل صيالت فأ شء  مت فخرأ يلزش ءلقيمش  همإ  -ج  

صااما للاالة   لااا  اا   لةاام  أاااه ،ااش  ياالش إ ااتءت صااحي   لخصااي  ءلفيااا  ةاان ق اا  ءل هاامز ءلةر ااز  لللف  اا  ءلفمةاا  شءإلح
 ءلاقمط ءل،م ق إ

شلاشءتر ةثا  هااذه ءلةفلشةامت ،اش  يلااي  ءل رصا  للقيايش ءلةشقاا  تاا  اا  ةشقا   ةا ا  ةاام فااه ،اش  ي،ااة     اتءت فالااطل ش 
ا مز ءلةهمش ءلةش شل  إلي ش  ملل   ءلةطلشس شتا فق  تلر  زةاي  ةة ا إ  شء 

 -:اإلعداد للعمل الميداني -3
ت ااك ،ال شن ة،ا ش   ان ء،الالش ءل ةيامت ءل متيا  ةان ءلشثام ا شءلتشءت ءللاا ،اش  يحلم هام ءل رياا  ق   ءللش ه إلاا ءلةياتءن

 تا ءلةيتءنإ

 أـ الوثائق الالزمة للعمل الميداني:

 شلللخ  هذه ءلشثم ا تا ءللملا:

  لي مت لفليةمت ءلةلرتين ) يلهةن لفليةمت ءلةرء ف  ءلةيتءاي  م ش  ليس لفليةمت ءل محثينإ -1

   لخصي  ءلفيا إ صحم  -2

 ءلةشءتق  ءلخمص     رءا ءلة،  ش ذلك خطم مت لل،هي  ةهةل شإ -3

 ء،لةمرءت ءل،ر  ءلةفيلي   -4

 ء،لةمرءت ءلة لة إ -5

 صحم   لخصي  ءل محثينإ -6

 اةمذج ءإل الغ  ن ءإلا مزإ -7

 ب ـ األدوات الالزمة للعمل الميداني:

 فقالش  م  زرقما لل محثين شحةرءا للةلر   -

- قال أعضاء الفريق وحجز أماكن إقامتهم ومصاحبتهم :ترتيب انت -4

تا  فؤ ءلحشء  قت لهطر شف هما ءل ريا ءلذأ للر   ليه لالالقم  إلا ةامطا ةحتت  للفة  ءلةيتءااا قت ل شن  فيت  
  إ شغير ةريح   ملا،   لةح  إقمةل شا شغمل م ،ش  لحلم شن إلا ء،لختءش    خ رءل ش تا لخطيط لرلي مت ء القم
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ش ا س ءلطريق  تماه ،ش  يص   فيهم ةن ة، شليمل ش لرليس فةم ن ءلة يت شءلطفمشإ شيرء ا فن ل شن هذه ءلةم ن قري   
 ةن فةم ن ءلقطم مت شفن ي شن ةح  إقمةل ش ةريحم  تر   ةفقشل  شيل،  للخزين ءلتشءت ءلخمص   مل حثإ 

 

 -دان : الحصول عل  مبلغ مالي مقدما لمواجهة نفقات المي -5

ي س  ليك ءللأ ت ةان حصاشلك  لاا ة لاغ  امتا ل اش ش ل هاما ءل ريااا شذلاك لةشء ها   ا  فش اه ءإلا اما ءللاا قات يلطل هام 
  -ءلفة  خال  ءل لر  ءلزةاي  ءللا ،ش  ي،لغرقهم ءلفة  ءلةيتءاا شيغطا ذلك : 

 * ءإل مل إ

 إ* ء القم 

 -إطالع  أعضاء الفريق عل  خطة العمل :  -6

 ليك إطالع ف هما ءل ريا  لا طش  ءلةت  ءلةالظر  قم هش خاللهم  ملةاطق  شءلشه  ءلفمش لالالقم  شءإلقمة ا  يا غا
شءلة،متمت ءللا لغطيهم ء القم ت ءلةطلش  إإإ ءل إ شيلش ذلك  لا ف،مس ءلةفلشةمت ءللا ل،لةلةشهم  ن ءلةاطق  ءللا 

فة   لا ءل محثين شءل محثمت لشزيفم  مت   لا فن لهةن إاهما ءلفة   ذلك  ليك لشزي  ءل ،ي رأ تيهم ءلفة  ءلةيتءااإ
  تا ءلشقت ءلةحتت ش ملتق  ءلةطلش  إ

 التنسيق م  السلطات المحلية لتسهيل أداء العمل :_ -7

ي س  ليك إخطمر إتءر  ةرء ز ءلةفلشةمت     شحت  ةفميا   ش ذلك ءل همت ءلةاي    ملةفلشةمت ءل مةل   ن ءل حث 
هتءته شءلة،م تءت ءللا ي س لقتيةهم ل شا ش مإلهمت  إلا ذلك تقت ي شن ةن ءلهرشر   لي ش ةثالا زيمر  ءل،لطمت شف

 ءلةحلي   ملةاطق  للره ، س لشء ت تريا ءل حثا شءللأ يت  لا طم   ءل،ري  لل يمامت ءللا ل ةفشاهمإ 

رسالها إل  المكتب -8  -:  تجمي  اجستمارات المستوفاة ومراجعتها وا 

ي س  لي ش تا اهميا   ا  ياشش  ةا  ل ةيا   ا  ء ،الةمرءت ءللاا قامش  ا   محاث ةان تاريق ش  م،ال ةم   يماملهام ش اذء ء،الةمر  
ءلة لةاا  ا ثااش ةرء فلهاام ق اا  ةغاامتر  ءلةيااتءن )شتقاام لأل،ااس ءللااا ،اايلش لاارحهم فثاااما تلاار  ءللااتريسما ثااش إر،ااملهم إلااا ءلة لااس 

 ءلفة  ءلةيتءاا فش ف هما ءلة لس ءلذين ،ش  يقشةشن  زيمرل ش ةيتءايمإ    أ،رع ةم ية ن فش ل،ليةهم إلتءر 

شي س فن ي شن شءهحم إن ة، شليل ش للة  فيهم لأةين هذه ء ،لةمرءت شهةمن ،ري  ءل يمامت ءللا لحلشيهم حلا 
شلذلك ي س  لي ش  شصشلهم إلا ءلة لس شةن ءلةة ن فن لخلل  ءإل رءاءت ءللا لل   إل مت  ءلشثم ا ةن ةاطق  لخرأ

 ءللأ ت ةن ءل هش ءلصحي  لإل رءاءت ءلخمص      ةاطق إ 

ش لك فن هيمع هذه ء ،لةمرءت ،ي شن ة ل ما ةن ءلامحي  ءلةمتي  ش ذء ةن امحي  ءلشقت )ش شس إ مت  ءلةقم ل م شقت يدتأ 
 إلا تقتءن ءل يمامت  ةم فاه يفاا ءإلخال   ش ت ءلةحمتظ   لا ،ري  ءل يمامتإ 

 -ضمان اجلتزام بالبرنامج الزمني المعد ) خط السير ( : -9
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ي س فن ي،لةر فتءا ءلفة  شتقم لل تش  ءلزةاا ءلةل ا  ليه شي س لفشيؤ ءلاق  ءلذ  يحتث تا ف  يشش  ة  تا ءليشش 
ةم فن ة، شليمل ش لةلت ءللملا له ة ملر  ش ات لغيير خط ءل،ير ي س ء لصم    تءر  ءلفة  ءلةيتءاا إل الغهم  مللغيير تشرءإ  

 فيهم لللة  ءللأ ت ةن فن    ف،ر  ةطلشس ةقم للهم قت لش ةقم للهم تفالإ 

 

 -التنسيق الكامل م  المدقق الميداني:  -10

 ةم ففلرام ةن ق   تماه ي س  ليك ءللا،يا ءل مة  ة  ءلةتقا ءلةيتءاا حيث ،يقشش  ةلم ف  ،ير ءلفة  ل   ترياا شةن 
ءلةقم الت ءل فلي   مإلهمت  إلا ةرء ف  ء،لي ما ء ،لةمرءتإ ش،ش  ي شن له  فؤ ءلةالحظمت ءللا  ءلةة ن حهشر  فؤ

يلفين  ليك ة،م ت  ءلةتقا ءلةيتءاا تا لحتيت ءل،ر ءلةطلشس  ي س  لي ش  مللفمشن ةفه اقلهم ل هما ءل ريا لذلك
ياهم ش ين ء،لةمر  إ مت  ءلةقم ل  ا  ةم ي س فيهم لشتير زيمرلهما ش ذء لشتير ء ،لةمرءت ءلةطلشس  قت ءلةقمرا  ءل اي   

 ءلظرش  ءلةال ة  لحهشر ءلةتقا ءلةيتءاا  فؤ ءلةقم الت ءل فلي  ة  ءل محثينإ

 ةم فاه ي س  لي ش ءلقيمش  مللا،يا ة  ءلةتقا لفقت ء لةمع يشةا للشقش   لا ءلخطما شءلةالحظمت ءل اي  للالتا  
 حتشثهم تا ءليشش ءللملاإ

 

 الفصل الثالث: واجبات اإلشراف ميدانيا
 

لفل ار  ةلار  ة،اا ش    ان فالااط  ف هاما ءل رياا ءلااذأ للار   ليااه ش ان تقا  ءلفةاا إ ش مللاملا لخاال  شء  امل ش ءإللاارءتي  
 مللحقا ةن  شت  فتءا ف هما ءل رياا لفةلهاش  صا   خمصا  ش اذء هاةمن ء للازءش  امإل رءاءت ءل،الية  فثااما ءلفةا  ءلةياتءاا 

 ص    مة  شللة  هذه ءلشء  متإ  

 م غرس ءلاظمش ش خلا رشه ءل رياإ 1

 م ءللأ ت ةن تهش شلا يذ ءللفليةمت ءلصمتر  ةن ءلهي   ءل اي  للة،  ش إتءر  ءلفة  ءلةيتءااإ 2

 م لشزي  ءلفة   لا ءل محثين شءل محثمتإ 3

 م ةرء ف  ء ،لةمرءت شء،لي ما ء،لةمر  ءلة لة إ 4

 ءل،ر ءلةفيلي  ءلةطلشس ةقم للهم ها ءللا لةت ةقم للهم تفليمإ  ءللحقا ةن فنم 5

 م لرليس إ مت  ةقم ل  ل فؤ ءل،ر  مللا،يا ة  ءلةتقا ءلةيتءااإ6

 م ةفمل   ةلم    تش ء ،ل م  إ 7

 م ء،لي ما اةمذج فش صحم   ءله ط ءلةيتءاا8
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 م ةهمش إلرءتي   مة  شةفمل   ءلةلم   ءللخصي  تا ءلةيتءن9 

 م إ الغ إتءر  ءلفة  ءلةيتءاا  لقتش ءلفة  شف  ةلم   لفشا حر   تريا ءلفة إ10

 ل،ليش ءلشثم ا شءلة،لاتءت شء،لةمرءت ءل حث للة لسإ م 11

ش،ش  اامق   ملل صي   اال ةان هاذه ءلشء  امت  ةام ،ااقتش تاا اهميا  هاذء ءل صا   رهام ةخلصارء لإلرلامتءت ذءت ءلط يفا  
 ن  هم تا فتء  ش إل ةمل ش ءإللرءتي إ ءلفمة  ءللا ي س فن ل،لرلتش 

 -غرس النظام وخلق روح الفريق:  -1

ي س لح يز ف هما ءل ريا   لا إا مز ف ةملهش  تر     مي  ةرهي  تملفة  ءلةلرءخا شءلغير ةلقن ةن  ماس فحت ف هما 
ةل الت تشرءا  ةم فاه ي س ءل ريا ،ش  ي شن له ءاف م،مت لزيت تا  ةقهم  ن ة رت ءلفة  ءلةلرءخا شي س ةفمل   ف  

 فن يترك     هش ةن ف هما ءل ريا ة، شليله  ملا،   لل ريا    إ 

دارة العمل الميداني :  -2  -الت كد من فهم وتنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة الفنية للمست وا 

تء ر  ءلفة  ءلةيتءاا قت اقلت إلا ف هما ي س  لي ش ءللأ ت ةن فن ءللش يهمت شءللفليةمت ءلصمتر   ن ءلهي   ءل اي  للة،  شء 
 ءل ريا ءلذ  للرتشن  ليه  ةم إاهم فص حت ة هشة   ل   ،ليشإ 

 -توزي  العمل عل  الباحثين :  -3

،االشزع ءلفةاا   لااا ءل اامحثين ء،االامتء إلااا ءلةفلشةاامت ءللااا ،االلشءتر لااتيك  اان ةلش،ااط ءلشقاات ءلااذ  ل،االغرقه ءلةقم لاا  ش ااذء 
ءلةاطق  شر ةم ي شن لشزي  ءلفة  يشةيم ف ثر   ما  شي،ة   ملةلم ف  ءلتقيقا  لة،الشأ إا امز ءلفةا  ءلظرش  ءلفمة  للفة  تا 

  -شي س فن يدخذ تا ء  ل مر ةم يلا  ات إ رءا هذء ءللشزي  : 

فن شلأ اتشء ةان  تاا ءلةاطقا  ) ءلقطفا  ءلة،امحي  م)فم لخطيط ءلفة   فامي  حلا يالها خاال  ءل لار  ءلةالظار فن لة ثشهام 
  ةي  ءل،ر ءلةفيلي  ءلةتشا   قم ة  ءلفيا  تا ءلةاطق  قت لةت  لا ءلاحش ءلةطلشسإ 

)سم ي س فن لال ه  ات لخصاي  ءلةقام الت إلاا لق،ايش ءلةاامطا ءلصاف    ملل،امش   قاتر ءإلة امن  اين ءل امحثينا شي اس 
محااث ةلةياز تااا ءلفةاا  شيقااشش  ما اامز  اامل ريا   اتش ءلةحم اام   ااات لشزياا  ءلفةا ا شةاا  ذلااك قاات لاارشن فحيماام فن هااامك 

 ءلحمل  ي س لشزي  ءلفة   حيث يدتأ إلا فته  ءلالم جإ  ءلفة  تا شقت فق  ش  شت   ملي  ا شتا هذه

) ام ةلارشك لح ةاك فن لقارر تشريا  لشزيا  ءلةقام الت ش اتت ءلةقام الت ءلشء اس لخصيصاهم ل ا   محاث تاا ءلةار  ءلشءحات ا 
فن ي ااشن لاتأ  اا   محااث  ةا  يااشةا  اام  طاشء  لشء اات تريقااك  ملقطامعا ةاا  ذلااك شل ان ي ااس  ليااك  املط   ةرء اام  

 ي ه  لخصي  حص  صغير  حلا ية ن لشزي  ءلفة     ما إ

 لقمرير ةالظة   ن ،ير ءلفة  شتاا ةفظاش ءلحام ت ي اس فن يالش ذلاك  ا   ءل محثين ةشءتملكشةن  ه  فخرأ ي س  لا 
 يششإ

 ءاا  يمامت  متي   ن    لشزي  ف ر  شءلفة  ءلذ  لش ء،لالةهإ )تم ي س فن ل،    صحي   ءله ط ءلةيت



 

469 

)هااام  ااات لشزياا  ةقاام الت  تياات  ي ااس ء ال اامه إلااا ءلةقاام الت ءللااا لااش لا ااز ةاان ءللشزيفاامت ءل،اام ق إ شي ااس فن لامقلااشء 
 فم لذلكإ ءل محثين ءلة، شلين  ن هذه ءلحم ت لللشص  إلا ءلظرش  ءللا فتت إلا  تش إا مزهما شةفمل لهم ل 

 

 مالحظة هامة:

 ق   ةغمتر  في  ةاطق   ة ا ي س ءللأ ت ةن إن  ةي  ءل،ر ءلةخلمر  هةن ءلفيا  قت لش ءللفمة  ةفهمإ 

 مراجعة اجستمارات واستيفاء استمارة المجتم :   -4

   صشر  ،لية ا  ف  ي س  ليك  ةلر  ةرء ف  ء ،لةمرءت تا ءلةيتءن فش   أش  لللأ ت ةن فن ءل محث قت ف رأ ءلةقم ل
ءاه قمش  ،دء  ءلة،ل يس  ةي  ءل، ل  ءلةام،    ةم ءاه قت تشن   ةي  ءإل م مت  صشر  شءهح  ش مةل  شصحيح ا ش ليك  

 تا اهمي     يشش  ة  فن لل،لش ء ،لةمرءت ءلة،لشتم  ةن    ءل محثين شءللا لةت ةرء فلهم  تا ا س ءليششإ 

ء ،لةمرءت شتقم لأل،س شءلة مهيش ءللا ،ش  الفرؤ لهم فثاما تلر  ءللتريس شةرء ف   ش لي ش تا ةرحل   حق  ةرء ف 
ء ،لةمرءت همش  ص   خمص  تا  تءي  ءلفة  ءلةيتءاا ت ا هذه ءل لر  ي شن ءحلةم  ءرل مس ءل محثين شءل محثمت  لألخطما 

فن لتشاشء ءلخطما شف  ف، ل  فخرأ قت ل شن شيا غا  -  يرءإ شي س لصحي  هذه ءلخطما  أ،رع ةم ية ن حلا   لل رر 
لتيك  لأن ء ،لةمر  شلامقلهم ة  ءل محث ق   لشزي   ة   تيت  ليهإ شهذه ها ف ثر ءلطرا تم لي  لللأ ت ةن فن ءل محث 

 يل اس للك ءلخطما تا ءلة،لق  إ 

ءلةامقلا  ةفاما تي اس إر،ام  ءل محاث  فةم إذء  من  م ،لةمر  خطأ  ،يش   ية ن للةلر   ش  لل محاث لصاحيحه  ان طرياا
ومن الضروري تفهم الباحث لهذا التصرف باعتباره ناتجا عـن األخطـاء وعـدم  ةر  فخر  إلا ءلة،ل يس للصحي  ءل يمامتإ

 الدقة ف  استكمال البيانات. 

 هاما ءل ريااا شي اس  لاي ش  مإلهاامت  إلاا ةامقلاا  ءلفةا  ةاا   ا   محااث  لاا حااته يشةيام  قاات ء لةم امت  مةاا  ةا   ةياا  ف
لةامقلاا  ءلخطااما شءلةلاا التإ شحلااا إذء لااش ل اان هااامك ةلاا الت للةامقلاا ا تماااه ية اان ء ،اال مت  ةاان هااذه ء  لةم اامت تااا 
ءلةحمتظاا   لااا ةفاشياامت ءل اامحثين شقااش   اازيةلهشإ شي ااس فن ل ااشن هااذه ء  لةم اامت ف ثاار ل اارءرء  ااات  تءياا  ءلفةاا  ءلةيااتءاا 

ذا استش ات ءقلرءس اهميلهإإ  مر احد الباحثين ف  ارتكـاب األخطـاء بعـد توضـيت هـذه األخطـاء ومناقشـتها معـا ف نـ  يجـب وا 
 عليل اجتصال بإدارة العمل الميداني التي سوف  تقرر اإلجراء المناسب نحو ذلل الباحث. 

ةرء ام  ءللأ ات ةان   ةم ي س  ليك ء،لي ما ء،لةمر  ءلة لة   ةالها ءلتق  شءللأ ت ةن صح  شصتا ءل يمامت ءلةتشا  تيهم ةا 
 ف ثر ةن ةصتر  ،لي ما  فؤ ءل، ل  تيهم ) يش ت لره ة ص  لال،لةمر  تا ءل ص  ءلخمةسم

 -التحقق من أن األسر المعيشية المطلوب مقابلتها هي التي تم مقابلتها فعال :  -5

لهم شء  رءا ءلةقم ل  ةفهم ش لا ذلك فن يص  ءل محث لأل،ر  ءلةطلشس ةقم ل - ةم فلرام ةن ق    -ةن ءلةشر  ملغ  ءلهةي  
  -تيلفين  ليك ةرء م  ةم يلا : 
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ءللحقا ةيتءايم  ةن فن ءل،ر  ءلةفاي  ها ءللا لةت زيمرلهم  شء،ط  ءل محثا لللأ ت ةن إاهم ها ءل،ر  ءللا قت حاتتت لاهإ 
  حثإ شللةث  إحتأ طرا ةفرت  ذلك تا ءللحقا ةن ء،ش ءل،ر  ءلةتشن تا  يمامت ء،لةمر  ءل

ذا عرفــت أن الباحــث قــد أخطــ  وقــام بزيــارة أســرة غيــر المطلوبــة للمقابلــة، تفصــل اســتمارة هــذه المقابلــة عــن اســتمارات  وا 
المقابالت األخرط المستوفاة ويكتب بوضوح عل  صفحة غالف كال منهـا "غيـر مطلوبـة )جغـ (" وينبغـ  الت كـد مـن عـدم 

ستمارات األخرط المستوفاة ويجب إعادة توزي  هذه الحـاجت إلجـراء مقابلـة اختالط أي من هذه اجستمارات الملغية م  اج
 م  األسرة الصحيحة. 

 -ترتيب إعادة مقابلة لبعا األسر بالتنسيق م  المدقق الميداني: -6

فتاااا  لفل اار إ اامت  ءلةقم لاا   شء،ااط  ءلةااتقا ءلةيااتءاا طريقاا  فخاارأ للقياايش  ااشت  فتءا ءل محااث  شل ااشن ءل ااشت   ش ااه  اامش تااا
ة،االشأ تااا  تءياا  ءل حااث حياةاام ي ااشن ءل اامحثين  تااا ةرحلاا  ل هااش ءلفةاا ا شل ااشن  ااذلك فيهاام تااا اهمياا  تلاار  ءل حااث حيااث 

ولهـذا سـوف يقـوم المـدقق الميـداني بمتابعـة أسـرة ءل محثين ةلله ين  لا إاهما ءلفة ا شقات ياتتفهش ذلاك ءلاا ءإلهةام  تياهإ 
  مارات.لكل باحث يوميا بخالف مراجعة بعا اجست

ش ات زيمر  ءل،ر  إل مت  ءلةقم ل  يا غا فن ل شن شءه  لةمةم تا لره ، س إ مت  ءلةقم ل  للة،ل يس  ةم   ي،ة  لهم 
 م  لقمت  أن هامك ل م تا ءإل م مت ءل،م ق إ تي س فن لد ت له  أن ، س إ مت  ءلةقم ل  هش ءلرغ   تا ءللحقيا ةن فن 

 تا ءلةقم ل  ءلشلاإ  ءل محث لش يخطئ فش فغ   لي م  

غامل م ةم للة  إ مت  ءلةقم ل  ةل ل    القمت  مة   حقيق إ تها قت لهميا ءلامس  مإلهمت  إلا إاهم للهةن ت ر   تش 
ءلثق  تا ءلةردش،ين شهش فةر قت يثير ءلة،ل يس ش  يفاا هذء فن إ مت  ءلةقم ل  ية ن ء ،لغاما  اهم  إذ إاهم  زا ف،م،ا 

اةم يا غا فن ي شن لتأ ءلةلر  شءلةتقا ت ر  شءهح   ن  ي ي  ءللصر  تا ءلةشءق  ءلةخلل   ةن ءخل مر   شت  ءلتءاإ شء 
 ءللا قت لالج  ن رتشت ءل ف  ءلةلشقف  )للة،ل ي ينمإ

ولتحقيق الغرا من إعادة المقابلة و هو الت كد من جودة البيانـات فقـد تـم إعـداد اسـتمارة خاصـة مختصـرة تشـتمل علـ  
 انات األساسية المطلوب استيفائها ف  المست وسوف يقوم باستيفائها المدقق الخاص بالفريق البي

 -معالجة مشاكل عدم اجستجابة :  -7

ش  لك ءاه ةن ءلفامصر ءل،م،ي  ءلةحتت  ل شت  ءل حث فن للش ةقم ل   ةي  ءل،ر ءلةفيلي  تا ءلفيا اإ شءل ل  تا إلةمش 
 -   شهش قت يحتث تا فحت ءلحم ت ءللملي  :عدم استجابة ف  ةن هذه ءلةقم الت ي،ةا 

 م تل  ءل محث تا لحتيت ةشق  فش ة من ءل،ر  ءلةطلش   ) تش ءللشص  للفاشءنمإ 1)

 م تل  ءل محث تا ةقم ل  رس ءل،ر إ 2)

 م رتؤ ءلة،ل يس للةقم ل إ 3)
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ل م   إلا فق  حت ةة نإ شية ن فن يلحقا ذلك إذء شلفل ر شءحت  ةن ءلشء  مت ءإللرءتي  ءلهمة  ها خ ؤ ا،    تش ء ،
ذء حرصت  لا هرشر  ء،ل ةم      محث لاصي ه ءلةحتت  ةم تءشةت  لا ءإللرء  ءلتقيا  لا ة،لشأ فتءا     محث شء 

 ةن ءلةقم التإ ش،ش  الفرؤ لهذه ءلحم ت  ملل صي إ 

 -استيفاء نماذج أو صحائف الضبط الميداني:  -8

تءاا ها اةمذج لش إ تءتهم ل ا ل، لشن تيهم لقتش ،ير ءلفة  ءلةيتءااا شهامك فر ف  فاشءع ةن صحم   اةمذج ءله ط ءلةي
 ءله ط ي س ء،لي مدهم  ن    ةاطق  لفةلشن تيهمإ 

 صحيفة تخصيص العينة ونتيجة المقابلة -أ     

صصت ل شإ شلطلس إتءر  ءإلحصما ل،   تا هذه ءلصحي    ةي  ءل،ر ءلةفيلي  ءللا لش ءخليمرهم تا ءلفيا  شءللا خ
ل، يال  مةال لالي   ءلةقم ل  ل   حمل  تا ءلفيا   لا حتها شةن هش ءل محث شلمري  إ رءا ءلةقم ل ؟  شي س فن ل،   

  ةي  ءلةالحظمت تا هذه ءلصحي  إ 

 -صحيفة التسجيل اليومي للباحث : -ب    

خصيصهم ل محث شءحت تا ءلفيا  شيطلس ةن ءل محث ل، يال ل،   تا هذه ءلصحي    ةي  ءل،ر ءلةفيلي  ءللا لش ل
  مةال لالي   ءلةقم ل  ل   حمل  ةن ءلفيا   لا حتهإ

  -إبالغ إنجازات الفريق :-جــ     

 ن طريا ءل،   ،ش  لقشش    الغ إتءر  ءلفة  ءلةيتءاا  مإلا مز يشةيم شةن ءلهةي  ءإل الغ تا ءلشقت ءلةحتت ش ةالها 
 ءلتق إ

 -ام إشرافية عامة ومعالجة المشاكل الشخصية ف  الميدان : مه-9

   سالمة وضمان السلول العام للباحثين و للباحثات)فم  

يفل ر ءلةلرتشن  ة، شلشن  ن هةمن ،الة  ءل،لشك ءلفمش ل هاما ءل رياا شفااه   يهار  اأ  حاام   أ ةام  ءل حاث شي اس 
شت  ةا  ءل،ا من ءلةحلياين شف  يلاتخلشء تاا ف   ات  فش خالتامت قات  لا ف هما ءل ريا  ءلةحمتظ   لاا  القامت صاتءق  شةا

ويجب عل  المشـرف وأعضـاء الفريـق مراعـاة الظـروف السياسـية واألمنيـة التـي  لدثر  لا ءلةشت   ياهش ش ين ءلة،ل ي ينإ
 تمر بها البالد ويفضل عدم الخوا في أي حديث سياسي قد ينجم عن  مشكالت نحن وانتم في غن  عنها.

ي س فن ل شن  القملك ة  ف هما ءل ريا  الق  ةشت  شل ن تا حتشت ء حلرءش شءلثق  ءلةا ثق  ةن ،لطلك شي س  تش ش 
ذء حتث شتخ  ف هما ءل ريا  تا في  ةل الت لخصي  تيةم “ ل هي “  فههش  لا  فؤ     ن ةاص م  ل مه ءل ةي ا شء 

تش ءلةحم م  شفن لحمشلشء ءلخمذ ءلالزش لل ا هم تا ءلة،لق  إ  ياهشا  ، س ءلغير  تا ءلفة  فش لصمرع ءللخصيمت تي س  
ذء ء،لةرت ةث  هذه ءلةلم   شظهر فاهم قت لهر   شت  ءلفة  تي س  لي ش ء لصم    تءر  ءلفة  ءلةيتءاا لةامقل   شء 

 ءلةل ل إ

لة،ل ي ين فن  ةي  فيهم ي س ءللأ يت  لا ف هما ءل ريا فن ءل يمامت ءللا يلش  ةفهم ،ري ا شقت ، ا فن قي  ل
 ءلةفلشةمت ءللا يفطشاهم ،ري  شهذء يفاا فن ف هما ءل ريا  ي س ف  يامقلشء هذه ءلةفلشةمت ة  لخ  ثملثإ

 -)ب( متابعة تدريب الباحثين و الباحثات:
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تريسإ شةن   يالها لتريس ءل محثين   مالهما ءللتريس ءلر،ةا ت،لظهر ةل الت تا ءلةيتءن قت   ل شن قت ذ رت فثاما ءلل
 ة، شليملك ح  هذه ءلةل الت ش ليك ل، يلهم شل ا هم تا ءلة،لق   إن فة نإ 

شي س  ليك فيهم هاةمن ء هلةامش ءلة،الةر شل ااس ءإلهةام  ةان  مااس ءل محاث ش،لصا   ء ،الةمر   ةليا  ة ارر  شةفلامت  
ا ءاخ اامؤ  ااشت  ءلتءا  ،اا س  ااتش لش يااه  ملا،اا   لل اامحثين  فاات ء،االي ما ءل ثياار ةاهاام شل لاار  ةاان ءلاازةنا شقاات ياادتأ هااذء إلاا

ءل،ااا ل   اااا س ءلف ااامرءت فش  اااتش إل ااامع لفليةااامت ء القااام  ءلة ملااار إلاااا ف،ااا ل  فخااارأ  ةااام يا غااااا فش  اااتش ء ،لقصاااما  اااات 
 ءلهرشر إ شي س فن للتت  م،لةرءر  لا فهةي  إل مع ءللفليةمت  تق  ش ذلك لحمتظ  لا  شت  فتءا  ملي  طشء  تلر  ءل حثإ 

 ي س فن ل،ل يت ةن ءللقمرير ءليشةي  ل    محث للشه  لهش ف  قصشر ي شن قت ظهر تا  ةلهش  اتةم قةلش   حصهإش 

 -)جـ( إبالغ المشكالت إلدارة العمل الميداني وأط مشاكل تعوق فريق العمل : 

ت   ي اشن ةان ءل،اه  حلهام الشق  ةاك ءلقتر   لا ةفمل   ءغلس ءلةل الت ءللا لظهر تا ءلةيتءنإ إ  فاه قت لالاأ ةلا ال
ةث  إقصما  محث  ن ءلفة  فش  تش لفمشن ءلامس تا إحتأ ةامطا ءلفة إإإ ءل إ  ةم قت لحتث ةل الت فخرأ لش لامق  

ويجــب فــ  ة ملاار  ةثاا  ءلةهااميقمت  ااين ءل اامحثين شفهاا  ءلقاارأا ش ااتش إة اامن ءلشصااش  إلااا ةاطقاا  ةاام ل،اا س ةاان ءل،اا مسإ 
 الت سريعا. وعليل أن تتصل بإدارة العمل الميداني للحصول عل  المساعدة. جمي  األحوال أن تحل المشك

شي س ف  للرتت ف تء تا ء لصم    تءر  ءلفة  ءلةيتءاا إذء  مات لتيك ةل ل  فش لشقفت ظهشر ةل ل  ةفيا إ شي س فن 
فة  ءلةيتءاا  شلذ ر فن فحت ل،لختش صحي   إ الغ إا مزءت ءل ريا لإل الغ تشريم  ن في  ةل الت فق  إلحمحم إلا ءل

ءلهتء  ءلهمة  لإل الغ  ن  ةي  ءلةل الت إلا ءلفة  ءلةيتءاا هش ح ظ ،   لال،لختءش تا ل ،ير شلحلي   يمامت 
 ءل حثإ

 -إبالغ إدارة العمل الميداني بتقدم العمل : -10

ي  إتءر  ءل حاث ءلشقاش   لاا ةاتأ ءإلا امز إن إ الغ إتءر  ءلفة  ءلةيتءن  لقتش ءلفة     يشش ةن ءلهةي   ة من حلا ل،الط
ءلااذ  لااش ةاان تريقااك شتااا ءلاةااشذج ءلةفاات لااذلك حلااا ية اان شهاا  ءلترء،اامت شءللفااتيالت ءلالزةاا   ،اال ةم  ءلفةاا  شةلم فلااه 

  م،لةرءرإ 

شقمت لر   ةم ية اك تا هذء ءإل الغ ءإلتمت   ن ءحليم ملك ءلفم   تا ءلةيتءن شءللا   ية اك لت يره ةحليم ش ذء ف  ةف
 إاهم لفشا إلةمش  ة  ءل يمامت  ملصشر  ءلةثلاإ 

 -تسليم الوثائق والمستندات واستمارات البحث إلدارة اإلحصاء : -11

ةاان ءلهةياا  ل،االيش ءلشثاام ا شءلة،االاتءت شء،االةمرءت ءل حااث  مةلاا  شتااا ءللفليةاامت ءلصاامتر  ل ااش  شةرء فاا  ءلل،االيش  ةاا  إتءر  
اك تا هذه ءلةرحل  ش تءي  ةرحل   تيات  ةان ءلفةا  شهاش ءلةالةش ل هات ،ال ذله فاات شف هاما ءإلحصما  هش اهمي  ءلةطلشس ة
 ءل رياا هش ف،مس هذء ءل حثإ 

 بعا اإلرشادات  العامة للمشرفين
 م هرشر  ءخليمر ة من ةأةشن ش لا تر    متي  ةن ء ل،مع  ،ليفمس فتشءت ش فشرءا ءل حثإ 1
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تااا ء  ل اامر ءلة،اامتمت ءللااا يغطيهاام اطااما  ةلااكإ شةلش،ااط ءل لاااااار  م ءحاار   لااا لخطاايط  ةلااك ةاا  ءلخااذ 2
 ءلزةاياااا  ءللا ل،لغرقهم ءلةقم ل  شءلشقت ءلالزش إل رءا ةرء ف  ءلفاشءنإإإ ءل   

م للطلااس ط يفاا  ءلفةاا  تااا ءلرياا  فن ل ااتف  اامللفر   لااا  ةاات  ءلقرياا  فش فحاات ءلقياامتءت ءلةحلياا  شلخلااا ةفااه 3 
    مللملا ل ريا ءل حث فن يفة  تا ءا،س ظرش  ةة ا إ صالت شتي  ةةم يلي

 م امق  ط يف  شخط  ءلفة  تا ء لةمع  مش يحهره    ف هما تريا ءل حث ءلذأ للر   ليهإ 4

م قااش  لشزياا  ءل ةاام   لاااا ف هااما ءل ريااا  ملطريقاا  ءللاااا لاادتأ إلااا لخ اايؤ ح اااش ء القاام ت إلااا فتاااا حااات 5
 ةة نإ 

 ةليمت ءإللرءتي  ةث : ةرء ف  ءلفاشءن شل، ي  ءلةقم الت شءلةرء ف  شءل ح إ م هرشر  لخطيط  فؤ ءلف6

 م ءتح  ءلةقم الت ءلة،ل ةل   صشر  يشةي  شامق  ءلخطما ة  ءل محثين حلا   لل ررإ 7

 م ءحل ظ  ، الت ة،ل ةل  )لش لحتيثهمم للطشر ءلفة  شءإلا مزءتإ8

 ءلاشءحا شذلك ق   ل،ليةهم إلا ءلة لسإ م لأ ت ةن فن  ةي  ء ،لةمرءت  مةل  ةن    9

 م امق  ة      محث ط يف   ةله ةن ءلامحي  ءل ةي  شءل ي ي  شذلك ق   ةغمتر  ءلقطمعإ 10

 م لأ ت ةن ءهلةمش ف هما ءل ريا لةقم ل     ءل،ر ءلةفيلي  ءللا لش ءخليمرهم تا ةاطق  ءلفة إ 11

شةاا  لااا فن ل ااشن قري ام لقصااا تر اا  ةة اا  ةاان ءل اامحثين م ي اس ءلحاار ا خااال  تلار  ءلفةاا  ءلةيااتءاا ءليا12
 شةن ثش يلة ن ةن  ء لصم   ك  ،هشل  إذء ظهرت في  ةل ل إ 

م ل اس ةامقل  ء ،الةمرءت تاا فةام ن  مةا  فش  حهاشر فتارءت آخارين شذلاك للأ يات إح،امس ءلة،ال يس  ،اري  14
 ءل يمامت شخصشصيلهمإ 

  ءلةياتءاا  أيا  ةالحظامت فش ءقلرءحامت لارأ فاهام قات ل يات ءل حاث شل،امهش تااا م   للارتت تاا إخطامر إتءر  ءلفةا15
 ،ر   ش  ما  إا مز ءلفة  

 م   للرتت إطالقم تا ء لصم    تءر  ءلفة  ءلةيتءاا إذء شء هلك في  ةل ل  فش  ات للشق  حتشثهمإ 16

ش  لا ءلثق  شءإليةمن  قترءلهش  لا ةةمر،  ةهمةهش شتقم ش  لك إن ءلفالق   ين ءلهي   ءل اي  للة،  شءلفمةلين تا ءلةيتءن لقش 
لللفليةمت ءلصمتر  لهشإ ش مللملا تماه للأ يت ءلرغ   تا ء حل مظ  تر    ملي  ءل شت  تا ة م  ل ةي  ءل يمامت ،ش  يلش 

فليةمت ءلةاظة  ءلخمذ إ رءاءت صمرة  هت ف   محث فش ةلر  يفة   صشر  ةلفةت   لا إ مق   ءلفة  فش   يللزش  ملل
 لهإ 
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 الفصل الراب : عدم اجستجابة والمشكالت المتعلقة بها
 

تا هذء ءل ص  ،ش  الفرؤ لفتش ء ،ل م   شءلةل الت ءلةلفلق   هم ش،ش  احتت تيةم يلا ءلاقمط ءلر ي،ي  ءللا ،ا صلهم 
 -تيةم  فت :

 معن  عدم اجستجابة إ1

 امة (المعالجة الميدانية لعدم اجستجابة ) مباد  ع إ2

 عدم العثور عل  أسرة معيشية في أحد عناوين العينة إ3

   نتيجة المقابلة بعد العثور عل  األسرة إ4

 -معن  عدم اجستجابة : -1

 لا ف،مس ءلفيا  شةن ف   ءلحصش   لا ءل شت  ءلةطلش   لل حث تماه ةن ءلةهش فن للش  - ةم لفلش  -ي رأ هذء ءل حث 
 ش   لا  ةي  ءل يمامت ءلةطلش  إ ةقم ل   ةي  ءل،ر ءلةفيلي  شءلحص

إ  فن ءل محث قت   يلة ن إلا حت ةم ةن ءلامحي  ءلفةلي  ةن ءلشصش  إلا هذء ءلشه  ءلةث إ ت ملا،   ل فؤ ءل،را قت 
  يلة ن ءل محث ةن ءلحصش   لا في   يمامتا  ياةم  ملا،   لحم ت فخرأ  قت يحص   لا  يمامت غير  مةل ا شهذء 

ششءحت ةن “إ  تش ء،ل م   “ ا ءلحصش   لا  يمامت لمة  ةن  فؤ   ءل،ر  ءلةخلمر  شءلةخصص  للفيا  ي،ةا ءإلخ ما ت
شقت لالأ  تش ء ،ل م   ةن ةصمتر  تيت  “  تش ء ،ل م   “فهش شء  ملك ءإللرءتي  فن لقل   قتر ءلة،لطمع ةن ةتأ 

  -شل ن ف ثر هذه ءلةصمتر فهةي  ها:

حاااث لحتيااات ة ااامن ءل،ااار  ءلةفيلاااي  ءللاااا ،ااال رأ ةقم للهااام ش اااتش ء،ااالطم   ءل محاااث ءلفثاااشر  لاااا م  اااتش ء،ااالطم   ءل م1
 ءلة،ل يس  ملةاز  إل رءا ءلةقم ل  ةفهإ 

 م ءةلامع ءلة،ل يس  ن إ رءا ءلةقم ل  ة  ءل محثإ 2

 -المعالجة الميدانية لعدم اجستجابة ) مباد  عامة ( : -2

  - الت  تش ء ،ل م  : تيةم يلا  فؤ ءلاقمط ءلهمة   ن ةل

م  ملرغش ةن فاام ار ش فن ي شن ءل ثير ةن  تش ء ،ل م   رء فم إلا صفش مت حقيق  تا ءلةيتءن إ  فاه ةن ءلةة ن 1
فيهم فن ل شن  ، س  تش   مي  ءل هت فش ءلفامي  ءلة ذشل  ةن ءلفمةلين  ملةيتءن شلذلك يا غا  ليك فن لتءشش 

 ماس ةن فتءا ءل محثين   م ،لفما    صحم   ءله ط  ءللا ،يلش لرحهما شءن للأ ت ةن ءإللرء   فامي   لا هذء ءل
 فن ءل محث ي ذ  قصمرأ  هته إلا مز ءلةقم الت ل ةي  ءل،ر  ءلةخصص  لهإ 

 أ،ر  فخرأ ةن خمرج ءلفيا  ليس حال للةل ل  شغير ة،ةشه  ه  لا “  تش ء ،ل م  “م إن ء،ل تء  حم ت 2
 ءإلطالاإ 
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ةن ف ثر ءلش،م   تم لي  لإلقال  ةن  تش ء ،ل م   فن ل رأ زيمرءت ةل رر  لأل،ر  ءلةفاي  ش ص   خمص  للحم ت  م3
ءللا يش ت تيهم ءلة،ل يس  ملةاز  حيث ي س إ مت  ءلزيمر  ف ثر ةن ةر  ش ذلك تا حمل   تش لشء تهش ي س إ مت  

 ث ةرءت شذلك ق   لق   الي   ءل ل  تا إا مز ءلةقم ل إ ةحمشل  ءلزيمر  شءللا قت لص  تيهم ءلةحمش ت إلا ثال

شءلةقصشت    مت  ءلزيمر  هش ءلقيمش  زيمر  تفلي  لأل،ر   هت  ءلشصش  للة،ل يس شليس لة رت ء ،لفالش ءلفرها ةن فحت 
ةطلش    ات لقرير شقت  ءل يرءنإ شةن ءلةة ن فن ل شن إ مت  ءلزيمر   لا ح،مس شقلك فثاما ءلفة  ءلةيتءاا لذء ت ن ءلفامي 

 ش ي ي  ءلقيمش    مت  ءلزيمر إ 

م ةن ءلةهش للهي   ءل اي  للة،  ةفرت  ف ثر ةم ية ن ةفرتله  ن ءلظرش  ءللا الج  اهم  تش ء،ل م   )ةث   تش 4
إة من ءلشصش  للة،ل يس فش ةم إذء  من قت رتؤ فن ل رأ ةفه ءلةقم ل إإإ ءل  م شلهذء ءلغرؤ ي س فن ل،لشتا 

 فامي  صحم   ءله ط ءلخمص   كإ  

م ي س  لا ءل محث فن يشه  الي      زيمر  يقشش  هم  لا ص حمت ءلغال   م،لةمر  ءل حث ت ذء ظ   فت  ذ  5
ن ف يتت  قصمرأ  هته غير ةلة ن ةن إا مز ةقم ل  ةفيا  ش س  ليه فن يفيت إليك ء ،لةمر  ءلةخصص  لهإ شء 

إلا  محث فخر ش س  ليه فن ي،لختش ا س ء ،لةمر  ءللا ف يتت إليك ةن لخصي  هذه ءلحمل  غير ءلة،لشتم  
ءل محث ءلش إ شيا غا  ليك فن لذهس  ا ،ك إلا ءل،ر  تا ةحمشل  للة،م ت  تا إا مز ءلةقم الت للحم ت 

 ءلصف  إ 

ا كـان عـدد األسـر ( إذا جحظت في منـاطق معينـة أن مشـكالت عـدم اجسـتجابة أكثـر تكـرارا مـن المعتـاد، مثـل مـا إذ6
الالتي لم يمكن تحديد مكانها كثيرة جدا، أو ظهرت حاجت رفا كثيرة جدا، فان  يجب عليل أن تبلغ المشكلة فـي 

اشهامك ف، مس ةلفتت  لإلخ ما تا إا مز ءلةقم الت شل ان هاامك قشء ات ةفياا  لط اا الحال إل  إدارة العمل الميداني 
ءلل،اا ي  ءل اامتا شلأ اات ةاان إن ءل محااث ي ااذ  قصاامرأ  هااته شءاااه قاات ف اار  تااا  ةياا  ءلحاام تا شهااا فن لااتءشش  لااا 

ءلفتت ءل م  ةن ءلزيمرءت ءلةفمت  ة  فهةي  فن لفمشن ءل محثين  أ  طريق  ل اشن تاا ء،الطم لك حلاا ية ااهش إا امز 
 إ ءلةقم الت تا ف  ر  تت ةن ءلحم ت ش إذء فخ ا  محث  تا حمل  ةفيا ا ء،ات هذه ءلحمل  ل محث فخر

 -عدم العثور عل  أسرة معيشية في أحد عناوين العينة :  -3

 هنال عدة حاجت لعدم العثور عل  أسرة معيشية ضمن العينة نوضحها فيما يلي ثم يتم شرحها تفصيليا :

 ءلفاشءن غير ةش شت )فش لش ي،لت   ليهمإ -أ 

 ليس ءلفاشءن ة، امإ -ب 

 ءلة، ن خملا فش ةهتشإ -ج 

  -لم يستدل علي  ( : العنوان غير موجود ) أو  -أ 

إن ة، شليلك فن لقشش  لشصي  ءل امحثين  إلاا ءل،ار ءلةطلاشس ةقم للهام شلزشياتهش فيهام  اأ  ةفلشةامت إهامتي  قات ل،ام تهش 
تااا لحتياات ةشقاا  ءلفاااشءنإ شةاا  هااذء تقاات لش اات حاام ت   ياالة ن تيهاام ءل محااث ةاان لحتياات فحاات ءلفااامشين ءلةخصصاا  لااها  فاات 
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فن ي لغاك  فات تلاله لةمةام تاا ءلفثاشر  لاا ءلفااشءنإ ش لياك  -ح،س ءللفليةمت  - إ ش لا ءل محث ء ،لفالش شءل حث ءللمة
  -تا هذه ءلحم ت فن لل   ةم يلا :

  ي س فن للأ ت ةن إاه قت خص  ء،لةمر  ف،ر  ةفيلي  للفاشءن شء،ش رس ءل،ر  ءلةفيلي  ءلاذ  حامش  زيمرلاها
 ش لس  لا ص ح  ءلغال  الي   ءلزيمر إ 

 اه قت  ذ  قصمرأ لأ  ت ةن فاك قت ف طيله    ةم لتيك ةن ءلةفلشةمت ءلةلمح   ن ةشق  ءل،ر  ءلةفيلي ا شء 
 هته تا لحتيت ة من ءل،ر ا  أن ي شن ءل محث ةثال قت قمش  لا ، ي  ءلةثم   أ رءا ء ،لفالةمت ءلالزة  

ن يحمش  ةر  فخرأا فش ل،ات زيمر  هذء لذلكإ شل فم للظرش  ءللا لرءهما ت اك إةم فن لطلس ةن ا س ءل محث ف
ءلفاشءن ل محث فخرإ شتا ءلحمل  ءلخير  ي س فن لفطا ءل محث ءلثماا ا س ء،لةمر  ءل،ر  ءلةفيلي  ءللا 

 خصصلهم لل محث ءلش  لهذه ءل،ر  ءلةفيلي إ 

 ن ثاش يلااشلا ءل محااث إذء تلالت ءلةحمشلاا  ءلثمايا ا تي ااس  لياك فن لحاامش   ا ،اك  ةاا  زيامر  للحتياات ةشقا  ءلفاااشء
 ءلةخل  إ رءا ءلةقم ل إ 

ذا وجـدت أن  وأخيرا إذا تكرر حدوث المشكلة بكثرة ف  الميدان، فإن  يجب عليل إبالغ ذلـل فـورا إلدارة العمـل الميـداني. وا 
هنال أسـبابا معينـة تمنـ  الوصـول إلـ  أي عنـوان مـن عنـاوين العينـة فـ  منطقتـل )كـ ن يكـون ذلـل بسـبب ظـروف غيـر 

 ية أو ما شاب  ذلل(. فإن  ف  غاية األهمية أن تخطر إدارة العمل الميداني بذلل في الحال.طبيع

  -العنوان ليس مسكنا : -ب 

قات ي ات ءل محاث  فاات ءلشصاش  إلاا فحات  ااامشين ءلفياا  فن هاذء ءلفااشءن لاايئ آخار خاال  فااه شحاات  ،ا اي   تقات ي اشن   لااا 
  ت  هم ف،ر  ةفيلي   شهام ي س  ليك ءللأ ت ةن ذلكإ ، ي  ءلةثم ا ةحال فش شرل  فش ةالأ    يش 

  -المسكن خالي أو مهدم : -ج

  -قت ي ت ءل محث  فت لحتيت ةشق  إحتأ ءل،را إحتأ ءلحمللين ءآلليلين:

فم فن  ااملفاشءن شحااته ،اا اي  )ف  ية اان فن ل،االختش لغاارؤ فن ل،اا ن  ااه ف،اار م ل اهاام غياار ةأهشلاا   ااأ  تاارت تااا 
 ءلشقت ءلحملاإ 

 فن ءلفاشءن  من  ه ة، ن ثش لهتشإ  سم

 شتا ف  ةن ءلحمللين ي س  لا ءل محث إ الغك  ملةرا شهام ي س  ليك ءللأ ت ةن ذلكإ

 ش حظ ءاه إذء لرك ءلة، ن لمغلشه ءلقتءةا تال ي س لل فهش إلا  اشءاهش ءل تيت إ  إذء  من تءخ  شحت  ءلةفميا  

  -ة :نتيجة المقابلة بعد العثور عل  األسر  -4

 .هذه ط فم ها الي   ةفظش ءلةقم الت -تمت المقابلة : ( أ
  ( ب



 

477 

 -ب( رفا المقابلة : 

قت يرتؤ ءلة،ل يس تا  فؤ ءلحيمن إ رءا ءلةقم ل  ش مت  ةم الشق  فن ي شن  تت ةث  هذه ءلحم ت قليالإ شلفلةت 
ءل محث  ليهإ شي س  لا  رغ   ءلة حشث تا ءلةفمشا  تا ءل حث إلا حت   ير  لا ء اط مع ءلش  ءلذ  يحتثه

ءل محث فن يقتش ا ،ه إلا ءلة،ل يس  طريق    ق ا شفن يلره له ءلغرؤ ةن زيمرله شيد ت له ط يف  ،ري  ءلةفلشةمت 
 ءللا ،يحص   ليهمإ شهامك لفليةمت لل محث  م لصم   ك إذء رتؤ ءلة،ل يس فن ل رأ ةفه ءلةقم ل إ 

رتؤ  لا فاه اهم اا ت اه ية ن فن ي شن لتأ ءللخم  ف، مس  تيت  شةن ءلةهش فن الذ ر ءاه ي س  تش ءخذ ءل
للرتؤا شل ن  فههم ية ن ءللغلس  ليه إذء  شلج ءلةشق   ةم يا غاا شةن ءلته  لكا إةم فن لذهس إلا ءل،ر  

  ا ،ك فش لخصي  ءلحمل  ل محث ةخلل   ن ءل محث ءلصلاإ 

ذء  ماشء   يريتشن ءإل م    لا ف  ،دء  تاال ية ن ء،لختءش شلذ ر فن ءلامس ي،هةشن تا ءل حث  رغ لهش ءلة طلق ا شء 
ذء لفرت  أن إ مت  زيمر  فشل ك ءلذين رتهشء تفال إ رءا ءلةقم ل ا قت  ف  اشع ةن ءإللزءش فش ءللهتيت لتتفهش  لا ذلك شء 

شق م ،ل يم ةن ءل حث تأاه يل   ف  خطشر  ةن امحي  ءحلةم  فن لأخذ ة ةش   ءلة،ل ي ين ءلةحلةلين  تا ءلةاطق  ة
ية اك فن لقشش    مت  زيمر  هد ا ءلذين رتهشءا تقط  ملقرس ةن اهمي   ةلك  ملةاطق   ةم ية ن للةلر  ء ،لفما  

  ة،م ت  ءللخم  ءلةحليين إلقامع ءلةةلافين  مللفمشن ة  هي   ءل حثإ 

 المستجيب غير موجود بالمنزل :  -ج

ةألشت  ف ثر ةن غيرهمإ شهامك لفليةمت لل محثين فن يقشةشء تا ةث  هذه ءلحم ت   املفشت  لزيامر  قت ل شن للك ها ءلةل ل  ءل
ءلة،ل يس ف ثر ةن ةر  تا ةحمشل  إللةمش ءلةقم ل إ شي ه  فن ل رأ هذه ءلزيمرءت ءلةفمت  تا فشقامت ةخلل ا  ةان ءلياشش شفن 

هاام ةاان ءل ياارءن فش ةاان ف  طريااا آخاار  اان ة اامن ش ااشت يدخااذ تااا ءلح،اا من فياا  ةفلشةاامت قاات ية اان لل محااث فن يحصاا   لي
 ءلة،ل يس شةن ءلته  فن يقشش  ذلك ا س ءل محث ءلذ  قمش  ملزيمر  ءلشلاإ 

شقت يحتث فيهم فن ءلة،ل يس  لا ءلرغش ةن ش شته  ملةاز    يريت إ رءا ءلةقم ل  ة  ءل محث تا ذلك ءلشقت  ملذءتإ 
 هذه قت يلزش لأ ي  ءلةقم ل ا شهامك لفليةمت لل محثين  أن يلش لحتت ةش تء ة   شر ةم  من ذلك لاه ةلغش  شتا حمل 

ءلة،ل يس إل مت  ءلزيمر ا شيا غا  لا ءل محث فن يحمتظ  لا ةث  هذء ءلةش ت  تق  شةر  فخرأ  ليه فن يفيت ءلزيمر  
 حلا ثالث ةرءت إذء لزش ءلةرإ 

  -المقابلة لم تتم ألية أسباب أخرط :  -د

  -الأ حم ت  هذه  طرا  تيت  ةث  : قت ل

 فم فن يغ   ءل محث  فؤ ءل اشت تا ء ،لةمر   طريق  ءل،هش فش ءلخطأإ 

 سم فن رتؤ ءلة،ل يس ءإل م    لا ف، ل  ةفيا إ 

  ام فن   يلش ء،ل ةم  ءلةقم ل إ 



 

478 

ذء لش شهامك لفليةمت لل محثين لةرء ف  ةقم اللهش ءللا لةت شءللأ ت ةن فاهم ة،لشتم ا شء    مت  ءلزيمر  إذء لش ل ن  ذلكإ شء 
ي،لطيفشء إ مت  زيمر  ءلةاز ا تي س فن يخطرشء ءلةلر   ذلكإ ش اتةم ل ح  ء ،لةمر  ءلةفمت  ل لل   ا ،ك ف  

 ةقم الت غير ة،لشتم إ 

ءل يماامت ءلامقصا إ ش ملا،   ل  ء،لةمرءت غير ة،لشتم  ةفمت  إليكا ي س فن ل،لفلش ةن ءل محث ةم إذء  من ي،الطي  لاشتير 
تا ذء لااش ي ان ذلااك ةة اام ت اااه  لياك فن لطلااس ةااه إ اامت  زيامر  ءلة،اال يسإ شية ان ل اامتأ إ امت  ءلزياامر  تقاط إذء  مااات ءل اااشت 
غير ءلة،لشتم  قليل إ ش قم ت   مة  ي س فن ل رأ ةحمشل  إل مت  زيمر  ءلة،ل يس تا  ةي  حم ت ءلةقم ل  غير ءلة،لشتم  

ن ءلهرشر  تء ةم فن لطلس ةان ءل محاث ءلصالا فن يقاشش  ملزيامر  ءلةفامت ا تا ذء ش اتت فن ف   محاث فخار شة  هذء تليس ة
 ،ي شن قريس ةن ءل،ر ءلةفاي ا تقت ية اك ل لي ه  م،ل ةم  هذه ءلحم ت غير ءلة،لشتم إ 

 

 الفصل الخامس: شرح استمارة المجتم 
 

مش  م،الي ما ء،الةمر  ءلة لةا  شهاذه ء ،الةمر    امر   ان ة ةش ا  ةاان  ةام ،ا ا شذ راام فااه ةان  اين ةهمةاك  ةلار  هاش ءلقيا
ءل، ل  ءللا ،لقشش  م،لي م هم شها تاا ةفظةهام ةالحظامت يلفاين  لياك فن ل للا هم  ا ،اك شلي،ات ف،ا ل  ية ان فن لش ههام 

 فااؤ ءلخصاام    شقاات لااش شهاا   ةياا  ءل،اا ل   تقاا  للغطااا ءلةفلشةاامت ءللااا يطل هاام ةلخااذش ءلقاارءر شءللااا لشهاا  لحاات ا
 شءلةرءتا ل   قطف  ة،محي  إ

شتا هذء ءل،يما ،يلفين  ليك لحتيت ءلقطف  ءلة،محي      تق  ح،س ءلشثم ا ءللا ،ش  لل،لةهم ةن هي   ءلة، ا ثش 
 لالحظ ءلةرءتا شءلطرا شءللشءرع ش فؤ ءل اشت ءلةطلشس ةالحظلهم تءخ  ء ،ل يمن ثش لتشين ةالحظملك  ةم ،يلش لرحهإ

 استمارة المجتم  من : تتكون

 ص ح  ءلغال  ءلخمر اإ م1)
 ص ح  ءل يمامت ءللفري ي إ م2)
 ةالحظمت ءل محث حش  ءلةاطق  ءل، اي إ م3)

 ش،ش  اقشش  لره     ات ل صيليم  ةم يلا :

 :صفحة الغالف الخارجي -( 1)

ش   لا ذلك للهةن م شللهةن ص ح  ءلغال  ء،ش ءلة،  شءل،ا  شءل همت ءلقم ة   ه شءل ه  ءلةا ذ  لل حثإ ش ال2)
 ص ح  ءلغال  ءللأ يت  لا فن  يمامت هذء ءلة،  ،ري  شلن ل،لختش تا غير فغرءؤ ءل حث ءلفلةاإ
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 صفحة البيانات التعريفية: -( 2)

ق   فن ل تف  لتشين ةالحظملك  ليك فن ل لس ءل يمامت ءللفري ي  للقطف  ءلة،محي  تا ءل زا ءليةن ةن  تش  ءل يمامت 
ة  لرك ءل زا ءلي،را ت ن ءل زا ءلي،ر يلش ء،لي مده هةن ةرحل  ءلل شيت ةن  ق   ف هما ءلة لسإ شلللة  ءللفري ي  

ص ح  ءل يمامت ءللفري ي   لا: ف،ش ءلةحمتظ ا ف،ش ءلق،ش ءلةر زا ءلشحت  ءلةحلي ا ءلليمخ  ءلقري  ءللا ي رأ  هم ءلفة ا 
 إاطق  حهر فش ري رقش ءلليمخ  ءلقطف  ءلة،محي ا شةم إذء  مات ءلة

 مالحظات الباحث حول المنطقة السكنية.

،دء  حش  ةالحظمت ءل محث حش  ءلةاطق  ءل، اي  ) ءلقطف  ءلة،محي  م ،ش  يلش لرحهم  14للهةن هذه ءلةالحظمت 
  ملل صي :

 :"المستوط اجقتصادي واججتماعي للمنطقة السكنية " 01السؤال 

 ا للةامطا ءل، اي  يدت   ملط    خلال  ءإل رءاءت ءللاةشي  شءل ي ي  لشءه  ءخلال  ءلة،لشأ ء قلصمت  شء  لةم
هذء ءل،دء  فن لالحظ شلقشش  لقييش ءلحمل  ء قلصمتي  شء  لةم ي  للقطف  ءل،يم،مت شءلقرءرءت شلهذء ي س  ليك تا 

محي  لفل ر غاي  ه  تء ر  حش  ءلة،محي  ةح  ءلترء،  شتا هذء ءل،يما ي س  ليك فن لحتت إذء ةم  مات ءلقطف  ءلة،
إ شي س  ليك  ات ءللقييش ةرء م  ءل،ةمت ءللا 3فش تقير   شت  2ا فةم إذء  مات ةلش،ط   ه  تء ر  حش  ءل شت 1ءل شت 

 لل،ش  هم ءلةامطا ءل، اي  ءلغاي   ن ءلةلش،ط  شءل قير إ

 :"نوع غالبية المباني في المنطقة/الحي " 02السؤال 

 ر  ن ة،لشأ قمطايهم ء قلصمت  شء  لةم ا ش ذء لخلل  ءلخطط ءللاةشي   مخلال  اش ي  ءلة،م ن اش ي  ءلة،م ن لف
ءللا لل،ش  هم    ةاطق  شلهذء  من ةن ءلةهش فن اطلس ةاك فن لالحظ اش ي  ءلة ماا تا ءلقطف  ءلة،محي  ا شتا هذء 

  فغلس هذه ءلة،م ن ا ت ذء  من فغلس هذه ءلة،م ن ءل،دء  ،ش  لقشش  ةالحظ  ءلة ماا تا ءلةاطق  ءل، اي  شلحتت ط يف
ذء ةم  من فغل هم ةامز   ملخر،ما  ءلة،لح  ت،    شت رقش 1ذ  ط يف  ري ي   ملطشس ءلل ن قش  ل شيت رقش  ذء  مات 2ا شء  ا شء 

فخر ا شتا حمل  إذء ةم ء،ل ت اشع 3فغلس ة،م ن ءلةاطق    مر   ن  ل  فش ة،م ن ص ي  تي س  ليك ل، ي   شت 
 شءذ ر  لم    اش ي  هذه ءلة،م ن  ل   شءه  تا ءلة من ءلةخص إ  6ةن ءلة،م ن تقش  ل، ي   شت 

 :"وقت إنشاء المنطقة السكنية " 03السؤال 

ءل،ةمت ءللمريخي  للةامطا ءل، اي  شاش ي  ءلة ماا ةن حيث قتةهم فش حتءثلهم له لأثير همش  لا ةلخذ  ءلقرءرءت شله فيهم 
قمت  ش،لش يمت قمطاا هذه ءلةامطاا لذء  من ةن ءلهةي  فن يلش ةالحظ  حتءث  فش قتش ة ماا ءلقط  ءلة،محي  لأثير  لا ث

 ةح  ءلترء، إ

تا هذء ءل،دء  ،يلفين  ليك ،دء   فؤ ءلةشءطاين ءلةحليين لال،ل ،مر  ن لمري   اما هذه ءلةاطق ا ت فؤ ءلةامطا 
ءلخر قت ي شن ةاذ ،اشءت قليل ا لهذء ي س  ليك ءللأ ت ةن شقت إالما ءلةاطق  يفشت لمري   ام هم لة مت ءل،اشءت شءل فؤ 
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 50إلا  15شتا حمل  إذء  من شقت إالما ءلةاطق  تا ءل لر  ةن  1،ا  ،   ءل شت رقش  15ءل، اي  ت ذء  مات فق  ةن 
 إ3،ا  قش  ل شيت ءلرقش  50ا فةم إذء  من يفشت لمري  إالما ءلةاطق  ءل، اي  ل ثر ةن 2،ا  قش  ملل شيت رقش 

ي س فن لالحظ فاه تا  فؤ ءلقرأ فش ءلةتن قت يل مين ةت  إالما ءلة ماا ءل، اي  تءخ  ا س ءلقري  فش ءلحا تقت ي شن 
ةثال يفشت لمري  إالما إحتأ ءلقرأ لة مت ءل،اين إ  فن هامك ةاطق  ، اي  تءخ  زةمش ا س ءلقري  حتيث  ءل اما ش  يلفتأ 

،ا  فش فق  تا هذه ءلحمل  ي س فن لحتت إ م لك تءخ  حتشت ءلقطف  ءلة،محي  تقط شءللا قةت  30لماهم لمري  إا
  لحتيتهم ة، قمإ

 :"النشاط اجقتصادي الغالب عل  المنطقة " 04السؤال 

ن ءلة يت ي س  ليك تا هذء ءل،دء  فن لالحظ     تق  ءلالمط ء قلصمت  ءلذ  يغلس  لا ءلقطف  ءلة،محي  شقت ي شن ة
فن لقشش  م ،ل ،مر ةن  فؤ ءلةشءطاين ءلةحليين للشصش  إلا ءإل م   ءلصحيح  شي س  ليك ل، ي  ءلالمط ءلغلس 

شغير ة،ةشه  لفتت ءإل م مت شقت ي شن ذلك ءلالمط زرء ا فش صام اا حرتاا لر ي  طيشر شتشء نا لر ي  ةشءلا شفغامش 
إذء  من هامك المط فخر غير ةذ شر شيحس  ليك تا هذه  6ل، ي  ءل شت شي س  ليك شه  تء ر  حش  ءل شت ءلةام،س ش 

 ءلحمل  ذ ر هذء ءلالمط تا ءلة من ءلةخص  لذلكإ

 مالحظة:

 ةم لفلش تمن لر ي  ءلطيشر شءلتشء ن ش ذلك لر ي  ءلةشءلا شءلغامش لتخ   ةليم  هةن ءلالمط ءلزرء اا إ  فاام هام اريت فن 
ق  تي س  ليك فن ل شن شء يم  مل را  ين ءلالمط ءلذ  يفلةت ءغل ه  لا زرء   ءلرؤ اشذلك احتت ءلالمط  ل   ف ثر ت

 ءلالمط ءلذ  يفلةت  لا لر ي  ءلتشء ن ةثال شءلل مر  تيهمإ

ش لم    6إذء ةم  مات إحتأ ءلقط  ءلة،محي  يغلس  ليهم ءلفة   المط ءلصيت ي س  ليك تا هذه ءلحمل  ل، ي  ءل شت 
 تا ءلة من ءلةخص  لذلكإ صيت ءل،ةمك

 "حالة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية : 08إل   05األسئلة  

حمل  ءلطرا شةتأ لشءترهم شصالحيلهم للفة  لدثر  ل   شءه  شهمش  لا ف  المط ءقلصمت  فش ء لةم ا تا ةاطق  ةم 
ءلتءخلي  شءلر ي،ي  شل، ي  ءإل م مت  شتا هذه ءلة ةش   ةن ءل، ل  ،ش  يلفين  ليك ةالحظ  ءل،ةمت شحمل  ءلطرا

 ءلةام،   ح،س    ،دء إ

 :" 1"حالة الطرق والشوارع الرئيسية  05السؤال 

حمل  ءللشءرع ءلر ي،ي  ةن حيث ء ل،مع فش ءلهيا قت لدثر تا ةلخذ ءلقرءر تيةم يلفلا  ملةرءتا فش ءلةلرش مت ءللا ةن 
 ليك لحتيت ةم إذء  مات لشءرع ءلقطف  ءلة،محي  ءللا لفة   هم هيق  ش   ءلةة ن ء،لثةمرهم تا ءلةاطق  ءل، اي الذء ي س

م شءلحمل  ءلخير  فن ل شن ءللشءرع 2م فش فن هذه ءللشءرع هيق  ل اهم لل،  ل،ير ءل،يمرءت ) شت 1لل،  ل،يمرءت )ءل شت 
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ر ي،ي  ةن حيث ءلهيا شء ل،مع مإشةن ءلةهش فن قت لالحظ فاه قت ي شن هامك ءخلال   ين ءللشءرع ءل3شء،ف  )ءل شت 
 تءخ  ا س ءلقطف  ءلة،محي  شلاه   ي،ة   لفتت ءإل م مت تي س  ليك ل، ي  حمل  ءللشءرع ءلر ي،ي  ءلغلسإ

 :" 1"حالة الطرق والشوارع الداخلية  06السؤال  

 حيث ءلهيا شء ل،معإ  ةم تا ءل،دء  ءل،م ا ءل   ا س ءللفليةمت إ  فاام هام الحتث  ن ءللشءرع ءلتءخلي  ةن

 :"1"حالة الطرق والشوارع الرئيسية  07السؤال 

تا هذء ءل،دء  ي س لتشين ةالحظملك  ن حمل  ءللشءرع ءلر ي،ي  ةن حيث إذء ةم  ات ةةهت  فش فاهم لشءرع ف، للي ا  
 شي س  ليك ةالحظ  ءللشءرع ءلر ي،ي  شءخليمر فحت ءل تء   ءلةتشا     م مت ءل،دء  شها :

 مإ4ما لرء ي  غير ةةهت  )3ما لرء ي  ةةهت  )2ما ف، للي  رتي   )ة ،ره ش هم ح رم )1 للي   يت  )ف،

 

 :"1"حالة الطرق والشوارع الداخلية  08السؤال 

 . ةم تا ءل،دء  ءل،م ا ءل   ا س ءللفليةمت إ  فاام هام الحتث  ن ءللشءرع ءلتءخلي 

 :اعية ""حالة المصارف الزر  11ال    09اجسئلة من

ءل ثير ةن ءلةل الت ءل ي ي  قت لالج الي   ةرشر  فؤ ءلة مر  ءلةم ي  تءخ  ءل ل  ءل، اي  شةم يالج  اهم ةفشقمت 
ءقلصمتي  شء لةم ي ا لذء  من ةن ءلةهش فن االحظ حمل  للك ءلةصمر  تءخ  ءلقطف  ءلة،محي  ةح  ءلترء،  شتا هذه 

مل  ءلةصمر  ءلزرء ي  تءخ  ءلقطف  ءلة،محي  شلتشن ةالحظملك  ح،س    ءلة ةش   ةن ءل، ل  ،ش  لقشش  ةالحظ  ح
 .،دء إش ي س  ليك فن لالحظ فن ءل،دء  يهت  للةصمر  شليس ءللرع فش ءلة،مقا شي س  ليك ةفرت  ءل را  ين ء ثاين

 :"1"حالة المصارف الزراعية  09السؤال 

م فش   يش ت 2م فش غير ةغطم  ) شت 1ة،محي  ةغطم  ) شت يحس  ليك ل، ي  إذء ةم  مات ءلةصمر  تءخ  ءلقطف  ءل
 مإ3ةصمر  تءخ  ءلقطف  ءلة،محي  فأ   ياط ا ءل،دء  ) شت 

 :"2"حالة المصارف الزراعية  10السؤال 

م فش فن للك ءلةصمر  لةلت 1تا هذء ءل،دء  ي س  ليك ةالحظ  إذء ةم  مات ءلةصمر  لةلت تءخ  ءل لل  ءل، اي  ) شت 
م ءلذ  يف ر  لا فاه   ياط ا ءل،دء   ةفاا فاه   لش ت ف  ةصمر  تءخ  3م فش ) شت 2ءل لل  ءل، اي  ) شت خمرج 

 ءلقطف  ءلة،محي إ
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 "3"حالة المصارف الزراعية  11السؤال 

ك هذء ءل،دء  يهت  لةفرت   فؤ ءإلهرءر ءللا قت لالج  ن ء ،لختءش غير ءلصحي  للةصمر  ءلزرء ي  شلهذء ي س  لي
م فش فن ءلةزءر ين ي،لختةشن ةيمه ءلةصر  تا Aفن لالحظ إذء  من يلش إلقما ةخل مت ءلصر  ءلصحا  ملةصر  ) شت 

 م ف  ءاه   ف  ةصمر  زرء ي إYم شءلحمل  ءلخير    ياط ا  شت )Bر  ءلرءها ءلزرء ي  ) شت 

 "مظاهر بيئية ضارة " 12السؤال 

ةن ءلةظمهر ءل ي ي  ءلهمر  شءللا ي س فن لالحظ إذء  مات ءلقطف  ءلة،محي  لش ت  هم تا هذء ءل،دء  لش لحتيت ثالث  اقمط 
 هذه ءلةظمهر شلقشش  ل شيت ءإل م   ءلةام،   شهذه ءلةظمهر ها:

م  يلقا فهلهم Bم  لفماا ةن ط   تا ل    ة مر  ) شت A) شت ه  ءلةاطق   هم ةيمه رء ت  حش  ءلة،م ن  مللشءرع 
 مإCمر  ) شت ءلقةمة  تا ءلةص

 "مظاهر عمرانية مميزة للمنطقة وتستحق الذكر " 13السؤال 

فحيمام لةلمز  فؤ ءلةامطا ءل، اي   ن غيرهم   فؤ ءلةةيزءت ءللا قت ي،ل يت ةاهم شءهفش ءل،يم،مت ش لا ءلف س قت 
ء ةم  من هامك ف  ص   ي شن هامك ص   ،ل ي  قت لهر هذه ءلةاطق  حمليم فش ة،لق ال ا شلهذء ي س  ليك فن لالحظ إذ

 فش ةظمهر  ةرءاي  ةةيز  للقطف  ءلة،محي  ش ليك فن لتشن    ةلمهتلك     تق  ششهشهإ

 "بعا المرافق الهامة " 14السؤال 

 تا هذء ءل،دء  ي س  ليك فن ل،   ءذء ةم ش تت  ملةالحظ  ءلة ملر  ءلثالث  اقمط ءللملي  شءلل شيت ءل،ليش:

 مإC   ال مت صر  صحا تا ءللشءرع ) شت B)) شت  م  ةتر، A شت شحت  صحي  )
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  تعليمـــــــات المدقق الميداني اكتيــــــب 

 والمراجعة المدانية والمكتبية
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 برنامج الحكم الرشيد –األسرة أوج: مقدمة لمست 
 

لنفت ءلل متي  شءل  ما  شءل فملي  شء للزءش  ملقماشن شة متح  ءل ،مت شء ،ل م    حليم مت ءلةشءطاين ةن ءلة مهيش ءللا ية ن 
ءلةشءطن خمص   حقه تا لشتر ءلختةمت شفن ل شن ذءت  شت   ملي  إترء هم لحت ة،ةا ءلح ش ءلرليت ش ءللا لهةن حقشا 

ش أ،فمر ةام،   تشن إهتءر للشقت فش ءلةشءرتإ ش خطش  فشلا لل في  ة مت  ءلح ش ءلرليت تا ةصرا فصتر ةر ز ءلفقت 
  ش  ين ةصر تا  ءللاةي حش ة  إصالهء  لةم ا ءلفتيت ةن ءلترء،مت تا ة م  ءلح ش ءلرليت شة متح  ءل ،مت ةن  ياهم  

  ش ءإلطمر ءلقماشاا شءلةد،،ا ءلقهم ا شءلاظمش ءل ،مت حش  ءلةشءطاين لرءا ءلقشةا ءلة،  لقريرءل ،مت شءلح ش ءلرليت  ش 
 إ  ةم قمش ءلةر ز  مللفمشن ة  ةرصت ءللاةي  ءلقهما فح مش  فؤ تا قرءا : ءل ،مت ة متح لة متح  ءل ،مت تا ةصر  ش 

رءت لقيمس تر   لط يا ة مت  ءلح ش ءلرليت تا ،ل  قطم مت ختةي  لةس حيم  ءلةشءطن ها ءلصح  ءلةحلي   لصةيش ةدل
تءر  ءلةخل متا شذلك  )ءلر مي  ءلشلي  لحتيتء م شءللفليش )ءللفليش ءل،م،ا لحتيتء م شءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شء 

هذه ءلقطم مت شةن ثش ةفرت  ،ن   ءللفمة  ةفهم  ل    لةا   خطش  فشلي  ل هش ف ةا للةل الت شءلثغرءت ءللا لشء ه
 ش ةلا يختش ءلةشءطن شيحقا رتمهيله  م ل مره ءلةال   ءل،م،ا ةن لقتيش ءلختةمتإ

شللة  ءلةدلرءت  مت  ءلةفايين  لقتيش ءلختة ا حيث لقشش  لغطي  ءلح شة   هي ملهم ءلةخلل   شءلةتيريمت شءإلتءرءت ءلختةي  
لا ءلقطمع ءلخم  شءلة لة  ءلةتاا  م ل مرهش ةن ءلةلمر ين تا لقتيش هذه ءلختةمت شصا  ءل،يم،مت ءلخمص   مإلهمت  إ

 همإ  ةم لنر ز تا ءلشقت ا ،ه  لا ءل فمت ءلةخلل   للح ش ءلرليت شها: ءل  ما  شءل م لي  شء ،ل م   شءلفتءل  شءلة،مال  
  ،مت ا شتيةم يلا ءللفري مت ءلخمص   هم:شءلةلمر   شءلل متي  شح ش ءلقماشن شة متح  ءل

 ينقصت  هم قيمس تر   لقتيش ءلختةمت  أق  ل ل   شتا فق  شقت ةة نإالكفاءة:  .11
 ينقصت  هم قيمس  شت  ءلختة  ءلاهم ي  ءلةقتة  ةن  ماس ءل م لين شتر   رهما ءلةشءطاين  اهمإالفعالية:  .11
ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم اإإإ إل  لرغ مت  ينقصت  هم قيمس تر   ء،ل م   ءلح شة ااجستجابة:  .12

 شءحليم مت شةل الت ءلةشءطاينإ
ينقصت  هم قيمس تر   لقتيش ءلح شة ا ءلة لة  ءلةتااا ءلقطمع ءلخم اإإإ إل  لختةملهش  لا قتش العدالة:  .13

 ءلة،مشء  شط قم  لالحليم مت شة تف ءلة،مشء  تا ءل ر إ
مت شءلخطشءت ءللا يلش ءلخمذهم لة،مال  ف  ةن ءلةفايين  لقتيش ءلختة  ينقصت  هم قيمس ءلةةمر،المساءلة:  .14

تءريم  شتايم إ  شةحم، له ةمليم  شقماشايم  شء 
إ تءت  ينقصت  هم قيمس ةتأ ءاخرءط شءللرءك ءلةشءطاين تا  ةليمت لحتيت ء حليم متاالمشاركة المجتمعية:  .15

ا  ءلةشءزامتا ءلخطط شءل رءةجا   ا ءللقييشإلاشءحا ءلةملي ا ءللا يذغي  ءليشةي ا ءلخمذ قرءرءت ءلللءصن
ينقصت  هم قيمس ةتأ ،هشل  ءلحصش   لا ةفلشةمت شتر   ءلش ا  ملةفلشةمت شءلحقشا شتر   الشفافية:  .16

 ء ا لمه تا ءلفالق   ين ءلةشءطاين شءلةفايين  لقتيش ءلختة إ
ن ،لش يمت ش،يم،مت ءلةفايين  لقتيش ءلختة  ينقصت  ه قيمس لشء ت ءلقشءاين شتر   ءللطم ا  يدور القانون:  .17

 شءلقشء ت ءلقماشاي إ

ينقصت  هم قيمس ءل ،مت شتر   لشء ت اظمش ةل مة  شتفم  لة م ه  ءل ،مت لتأ ف  ةن مكافحة الفساد:  .18
 ءلةفايين  لقتيش ءلختة إ
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ء،ل يمن ل ةي  ةقتةا ءلختةمت ةن شتا هذء ءل،يماا قمش ةر ز ءلفقت ء  لةم ا شةرصت ءللاةي  ءلةحلي   لصةيش ء،لةمرءت 
 ماس شة،  لأل،ر ةن  ماس آخر لقيمس تر   لط يا ة مت  ءلح ش ءلرليت  ات لقتيش ختةمت ءلر مي  ءلصحي  ءلشلي  

تءر  ءلةخل متا شءلة،  ءلذ  احن  صتته هش ء،ل يمن لأل،ر  شءللفليش ءل،م،ا شءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شء 
 إءلةفيلي 

 جهات المعدة للمست:ال

 ةم ، ا ءلقش ا ت ن ةر ز ءلفقت ء  لةم ا شةرصت ءللاةي  ءلةحلي  هةم ءل هلمن ءلقم ةلمن  لا إ تءت شلطشير ة،  ءل،ر  
هش ة متر  ةللر    ين ةر ز ءلةفلشةمت شت ش ءلخمذ ءلقرءر  ة لس مركز الَعقد اججتماعي ءلخم   قيمس ءلح ش ءلرليتإ ش

 اما  لا  2007ءل رامةج ءإلاةم ا لألةش ءلةلحت ا ش  ت ش ةن هي   ءللفمشن ء يطملاا لش إالماه  مش ءلشزرءا ءلةصر  ش 
لشصيمت لقرير ءللاةي  ءل لري  لةصر شءلذ  حة   اشءن  ءخليمر ة،لق لام: احش   قت ء لةم ا  تيت ا شذلك للقتيش ءلت ش 

ي،فا  ش  ي،لات إلا ة مت  ءلح ش ءلرليت شة هشش ءلةشءطا إءل اا ل هشت ءللاةي  ءل لري  تا ةصر ةن ةتخ  حقشقا لاة
تا  اما لشءتا شطاا حش  ة هشش  -ةن خال  ء ،لفما   ملخ رءت ءلشطاي  شءلتشلي  للة،مهة  -ءلةر ز إلا لحقيا فهتءته 

متا شلح،ين لقتيش ءلف قت ء  لةم ا ءل تيتا شء  مت   اما ءلثق   ين ءلتشل  شءلةشءطاين ةن خال  ت ش  هشت ة متح  ءل ،
ءل قر شلحقيا ءلهتء  ءإلاةم ي   ءلختةمت ءلفمة ا شل اا ،يم،مت لحقا ءلفتءل  ء  لةم ي ا شرصت شةلم ف  ة،لشيمت

 لألل ي ا  مإلهمت  إلا ت ش ءل هشت ءلرءةي  إلا لة ين ءلة لة  ءلةتااا شرت  ءلش ا  ة هشش شفهةي  ءلةلمر   ءلةتاي إ 

تقاات لااش إالاام ه هااةن شحاات  لطااشير ءإلتءر  ءلةحلياا  ءللم فاا  لااشزءر  ءللاةياا  ءلةحلياا ا شذلااك لةهيااتء   ليــةمرصــد التنميــة المح فةام 
ءللأ ات ةان شزءر  ءللاةيا  ءلةحليا  تاا  إلاا ت اش تشرةرصات ءللاةيا  ءلةحليا  ل فله شحات  لم فا  لاشزير ءللاةيا  ءلةحليا إ شيهات  

ا  ةم ي،اهش تاا   ءلةقتة  ةن خال  لفزيز آليمت ءلح ش ءلةحلا ءلرليتءللاةي  ءلةحلي  شلح،ين ة،لشأ ءلختةمت ءلةحلي لحقا
ءإلتءرءت ءلةحليااا   شء،اال م   تفملياا  لقااتيش ءلخااتةمت  اان هشلحقااا رهااماش  لح،ااين حياام  ءلةااشءطاين تااا ةحمتظااملهش ءلةخلل اا 

لةحليا  شيفازز ءلةحم،ا ي  ء ل فيا  ءلتيةقرءطيا   لااءلةرصات يفةا   لاا زيامت   ءلاش ا شخلاا ءلطلاس  مللملا ت ن للةشءطاينا ش 
 مللفاامشن ةا  ةر ااز ءلفقاات ء  لةاام ا  لااا ةرصاات ءل شةاان خااال  هااذء ءلة،ا ا يفةاا إ شة متحا  ءل ،اامت  لااا ءلة،االشأ ءلةحلاا

 ملشحااتءت ءلةحلياا  تااا  رءهنلقياايش ءلشهاا  ءلاا ح ااش ءلرلاايت  لااا ءلة،االشأ ءلةحلااا  ةاام ٌية اان شزءر  ءللاةياا  ءلةحلياا  ةاانءلقياامس 
  إءلةحمتظمت

 داف المستأه -أ 
  صاةش خصيصام  للاشتير  يماامت ف،م،اي   ان ءلح اش ءلرلايت تاا قطم امت ءلصاح  شءللفلايش مسـت أساسـيهذء ءلة،  هاش  

شةن ءل تير  ملذ ر فاه تا حين للة  ء،لةمر  ءلة،  فق،مش ةا صل  شءلةيمه شءلصر  ءلصحا شءلطرا شءإلامر  شءلاظمت إ 
س شءلصاار  ءلصااحاا ت اهاام لقااشش  لغطياا  ءلخااتةمت ءللااا لقااتةهم ءل،االطمت  ملا،اا   لخااتةمت ءللفلاايش شءلصااح  شةياامه ءللاار 

 ءلةحلي  شها ءلاظمت  شءإلامر  شلف يت ءلطرا ءلتءخلي  تا ق،ش شءحت ةل مة  يخل   للك ءلختةمتإ

ذء هاحمل  ءلة، ن شءلةاطق  ءلة امشر ا تا ن حتيث   ن ءلةفلشةمت شءل ءل يمامت ءل،م،ي  لخصم   ءل،ر ش مإلهمت  إلا  
 :ءل يمامت ءللملي   ملا،   للقطم مت ،مل   ءلذ ر ءلة،  يشتر
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 ةتأ لشتر فش إلمح  ءلختة  ش  ميلهم ش  مالهم شل ل   ءلحصش   ليهمإ 

 ءل شت  ءللا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة  شةتأ رهما ءلةشءطاين  ن ة،لشأ لقتيش ءلختة إ 

 ءلل متي  ءللا للش  هم  ةلي  لقتيش ءلختة إ 

    ءلةشءطاين تا صام   ءلقرءرءت ءلةلفلق   ملختة  شلقييش ءلختة إةلمر 

  ةتأ  تءل  لقتيش ءلختة  تشن لةييز  لا ف،مس ءلاشع فش ءلفةر فش ءلتين فش ءلقتر   لا ءلتت  فش ءلا شذ فش
 ءلش،مط إ

 فاشءع ءلةل الت ءللا يشء ههم ءلة،ل يتين ةن ءلختة  شةتأ لشتر ،   للل مشأ شةحم،   ءلةقصرينإ 

 ةتأ ش ا ءلةشءطاين  ملختةمت ءلةقتة  شء  رءاءت ءلحصش   ليهم ش،   ءلل مشأ ءلةخلل  إ 

   ةتأ ء،ل م   ةقتةا ءلختة   حليم مت ءلةشءطاينا ةل اللهشا خصم   ة لةفملهش فش ءلةاطق  ءل غرءتي
 ءللا يقيةشن  همإ

 إهةم ا  تش ءاه مط تا لقتيش  ةتأ إترءك ءلةشءطاين لتشر ءلقماشن شلفرههش لةظمهر ةخمل   ءلقماشن ةن
 ءلختة اإإإ إل إ

 المست عينة  -ب 

يفلةت ءلة،  تا إ رءاه  لا فتشءت  ةي  فشلي ا ةلةثل  تا ء،لةمر  خمص   مل،ر ءلةفيلي  شء،لةمر  ءلة لة  ءلةحلا 
 -:ف،ر  ةفيلي  ش،ش  يلش لشزي  ءلفيا   لا ءلاحش ءللملا 5500ل   شحت  ةفميا إ يغطا ءلة،  حشءلا 

 3000 – قري إ 42ةتن  مإلهمت  إلا  6 اف،ر   لا ة،لشأ    ةرء ز ةحمتظ  ءل يششا لغط 

 2500 –  (  شحتءت ةحلي  م 5ف،ر   لا ة،لشأ ءلشحتءت ءلةحلي   ةر ز طمةي 

 ش،ش  يقشش ءل همز ءلةر ز  لللف    ءلفمة  شءإلحصما  لشتير  يا  ءلة، إ

 :تنظيم المست –ج 

يل شن     ءلةيتءاا للفة   محث شةلر ا حيث يلش لل ي  ترا 60لفة  ءلةيتءاا  لا حشءلا ،ش  يلش ء  لةمت تا ء
ةتققين ةيتءاين  م للرءك تا ءلفة  ءلةيتءاا  5 الش   لا ذلك ،ش  يقشش  محثين شةلر إ  5ف هما:  ،ل ةن تريا 

ت ءللاةي  ءلةحلي   ةحمتظ  ءل يشش شذلك ةن ق   ةرص ةي  ءل محثين شلفيياهش  ءخليمرهذء ش،ش  يلش شةلم ف  ترا ءلفة ا 
 إ ت،ش  يلش لفياهش ةن ق   ة لس ءلزاملاءلةيتءايين شءلةلرتين  ءلةتققينا فةم  ن ةن ءلفمةلين  ةرء ز ءلةفلشةمت ءلةحلي 

 يشش  ة   22ةن ءلةلشق  فن ي،لغرا ءلفة  ءلةيتءاا احش 

ا مز ءلفة    شت اختيار    ملي ا لش شه  ءلةفميير ءللملي  تا ء  ل مر  ات شلهةمن ا مه ءللتريس تا ءلشقت ءلةحتت شء 
 -الباحثين الذين سيشاركون في التدريب :

 فن ي شاشء حمصلين  لا لهمت   مةفي إ 
 ي س  قتر ءإلة من لشتير  محثمتإ 
  ا  ةن ف   لحة  ءلة هشت ءلةيتءاا شءلفة  ءليشةاإ 40فن ل شن ف ةمرهش   لزيت  ن، 
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ةلرتينإ  10 محثا ش 50  ا ء ،لفما تقط ل ة  ءل يمامتا ةةم يفاا ترا  10   ،يلش لل ي  ةم ذ رام ،م قم ،ش 
 مإلهمت  لذلك ،يلش لفيين خة،  ةتققين ةيتءايين لللأ ت ةن تق  ءل يمامت فثاما  ةلي   ة  ءل يمامتإ ش،ش  يلش لرلي  

شلتري هش ءللتريس ءلةام،س لمر   تا ءللتريس   محث م للة 80 – 70 تت ةن ءل محثين ء  ر ةن ءلفتت ءلةطلشس ) حشءلا 
 ف   رت   شت   ة  ءل يمامتإ نةةم يلي   تشره ءل رص   القما فته  ءلفامصر ة

،ش  يلش ءخليمر  خة،   ةن ءلةتققين للتقيا ءل يمامت ةيتءايم     ترا ءلفة  ءلةيتءاا ) ف  ةتقا ل   تريقين م هذء 
ف،ر  ةفيلي  ل   ترياا هذء ش،ش  يلش ءللا،يا  ين ءلةلر  ش ياك  55لحشءلا  ش،ش  يلش تا ءلةلش،ط إ مت  شقم ل 

 ةتقا ةيتءاا ذلك لاك ،ش  ل شن ة ل م  ةهة  ءللتقيا  لا  يمامت ءل ريا ءلخم   ه للشصش  إلا ف لا تر مت ه ط 
شهرشري  له ط  شت    ل ةيلي  شت  ءل يمامت ءللا ،يلش  ةفهما شي تر ءإللمر  هام فن ةهة   ءلةتقا ءلةيتءاا ها ةهة 

ءلفة   ة،م ت  ةلر  ءل ريا شءلذ  ي س فن ي شن هامك لفمشن  مة  ي اا  لا ء حلرءش شءللقتير  ين ءلطرتين شلي شن 
 ءلهت  ءلاهم ا هش ءلخرشج   يمامت  ملي  ءل شت  إ

 كمدقق ميداني فيما يلي : لوتتلخص مهمت

   ،شتريقا ءلفة  ءلة ل   ةلم فلهةما شةن خاللك يلش إ الغهةم  ليك فن ل شن هةز  ءلشص   ين هي   ءلة
 ءل اي  ش اق  ء،ل ،مرءت ءل ريقين لهي   ءلة، إ ت مللفليةم

 ءلقيمش يشةيم    مت  ةقم ل  ل فؤ ءل،ر لفتت ةن ءل محثين  م،لختءش ء،لةمر  ةخلصر إ 

 خطما شءلةالحظمت ءل اي إةقمرا  ء،لةمر  إ مت  ءلةقم ل  ة  ء ،لةمر  ءل،م،ي  للشقش   لا ءل 

 حهشر  فؤ ءلةقم الت ءل فلي  ة  ءل محثين شءل محثمتإ 

 ءلةرء ف  شءللتقيا  ،لةمر  ءلة لة  ) ،ش  يلش لره ء ،لةمر  تا اهمي  هذء ءل ليسمإ 

 - لةم ءاه ،يلش ةم يلا: 

  ف،ر  ةفيلي  ل   تريا  55% ةن ء ،لةمرءت ةيتءايم ل   تريا _ ف  حشءلا 10لتقيا 

  ش  ل شن ة، ش   ن لتقيا  يمامت تريقين    يشش يخص  ل ريا شءحت ف  فن ءل ريا ،يلش زيمرله    يشةين،
 ةر  شءحت إ

 ش  لقشش  مللا،يا ة  ءلةلر  لفقت ء لةمع لل ريا تا اهمي  ءليشش لةامقل  ءلخطما ءل،م ت  ش ي ي  لالتيهمإ، 
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 ميداني أثناء التدريبالفصل األول: تدريب الباحثين ودور المدقق ال
 

 لا ءلرغش ةن فن  فؤ ءلترءت ف ثر ةهمر  ةن ءآلخرين تا إ رءا ءلةقم الت إ  فن ءللتريس ءلة ثا  شءلةةمر،ا  ،اش  ياالج 
 شءللااتريس ف  ااماإ ش،ااش  يلاالة  ءللااتريس  لااا ةاازيج ةاان ءللااتريس ءلاظاار  ةاان خااال  ءلةحمهاارءت  محثاامت  اامحثين ش  اااه

   يرء ةن ءلخ ر  ءلفةلي إ ءلةيتءاا ءلذ  يلهةن قترء

 -شلتيك  ةتقا ةيتءاا تشرء ر ي،يم شةحشريم فثاما ءللتريس يلةث  تيةم يلا : 

 التدريب النظري -أوج : 

 شرح اجستمارات :

 خال  ءللتريس ءلاظر  يلش لره ء ،ل يمن ة  ء ،لفما    ليس لفليةمت ءل محثين لللشهي  شءللشثياإ

ل امحثين  لااا  ةتءشةا  ءإلطااالع  لاا  ليااس لفليةامت ءل اامحثينا شفن ل اشن ءي م ياام  امن لفةاا  شي اس  لياك فثاااما ذلاك حااث  ء
 لا لل ي  ءل محثين  لا ءلاقم  ش تش ءلحرج ةن لش يه ف  ،دء  شي س فن ل شن ة امترء شةلا فم  لاا إلقاما ءل،ا ل ا لاذء 

اللار تءخا  ءلقم ا  شذلاك للة،ام ت  تاا ها ط ي س  لا ءلةتققين ء خلالط  مل محثين شةن ءلته  فن ي شن هاامك لشزيا  ة
 إ ءلفةلي  ءللتري ي

 لعب األدوار :

 فت ء الهما ةن    ق،ش فش ف ثر ةن ء ،لةمرءت يلش لق،يش ءلةلتر ين لفتت ةن ءلة ةش مت يةمث   تت شلل ي  ءل را تا 
ة، ش   ن ة ةش   ةن ءلة ةش متا  فتشءر ش،ش  ل شن ةرحل   ة  ءل يمامت ءل فلي   يلش تيةم  ياهش إ رءا ةم ي،ةا لفس

يقشش فحت ءل محثين خال  لفس ءلتشءر  تشر ءلة،ل يس شءل مقين  تشر ءل محث ل م م شيلش ل مت  ءلتشءر ةن حين آلخر ةةم 
ةن ة ةش مت لفس ءلتشءر ش  نشخال  ذلك ،ل ل   ةتقا ةيتءاا  ةلم ف  ة ةش ليي،مهش تا ح ظ طريق  إلقما ءل، ل  ا 

 :ي س  ليك

   ةلم ف  ءل محثين خال  قرءا  ءل، ل  شءلقيمش  فةلي  ءللش يه ةن خال  ءلةلر  شءللر يز  لا ء للزءش  ا
ءل،دء  شءلقرءا  ءل،لية ا فحيمام ي ه  فن يقشش ءلةلر   تشر ءلة حشث حرصم  لا ء،لحهمر حم ت للشءتا 

 ة  ءلةيتءن ءل فلا ةةم ء ل، ه ةن خ رءت ،م ق إ

  لقييش شلقشيش فتءا ءلة ةش لين ءلة ل   ةلم فلهةما شتا اهمي  ءل قر  ءللتري ي  للفس ءلتشءرا  ،ش  لقشش  فةلي
لقشش  فة  لقييش لفطا تيه    ترت تر   ح،س   ماله فثاما ءللتريس شلتشين ءلةالحظمت  لا فتءده 

 ش،لش يملهإ

 ر يز  لا فتء هش شل رءر إلقماهش فحيمام قت ي شن ةن ءلة يت ل ت اظر ءلةلر  للةلتر ين ءلق    ما  شءلل
 لأل، ل  لرت  ة،لشءهش حلا للقمرس ءلة،لشيمت ءل اي  ل ةي  ءلةلتر ينإ
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  تا فثاما لفس ءلتشءر قت ي،ل ت حمل  فش ء،ل ،مر لش ي، ا ءإللمر  إليها تا هذه ءلحمل  ي س  ليك ءللا،يا
 ،ل ،مرءتإة  ءلةلر  للقيمش  ،دء   هش هي   ءلة،  ءلةخل  للرت  لا هذه ء 

 المقابالت اإليضاحية:

ةن حين آلخر خاال  تلار  ءللاتريس يالش ء،الختءش ش،ايل  فخارأ ةان ش،ام   ءللاتريس شهاا ءلةقم لا  ءإليهامحي  يالش خاللهام 
ء ،لفما  غمل م   أحت ءلةلرتين  فش ءلةتققين فش فحت ف هما هي   ءلة،ا  شفحيماام تارت  امتأ ةان ءلة لةا  ياط اا  لياه 

تءا تشر ءلة حشث شي اشن ةلشء اتء   اشءر ءلةحمهار شيقاشش  ا   محاث   لقاما ة ةش ا  ةان ءل،ا ل   لاا لرشط ءلة،   أ
 ءلة حشث  ةرءق    ةي   امصر ءللتريس للفلش ءلل   ءلةث  إللقما ءل، ل  ش ذلك لقييش ءل محثينإ

 حم ت ءلةحلةل  شتا حمل  قيمةك  تشر ءلة حشث ي س  ليك اق  خ رءلك ءل،م ق  ةيتءايم للشهي   مت  ءل

 التدريب الميداني:

ةاان ءلهةياا  ءلقصااشأ إ اارءا يااشش لااتريس ةيااتءااايلش خاللااه لرليااس يااشش  ةاا  ةةمثاا  لقري اام ليااشش ةاان فياامش  ةاا  ءل يمااامت 
إ شخاال  هاذه  فاؤ ءل،ارتفليا  ةا   يالش تيهام ء،الي ما ء،الةمرءت ةقام الت ةيتءايا  يقشش خالله ءل محثين  فةا ، ءل،م،ا

ش لاا رفس  ا   شةلار  ءل امحثين اتت ةان ةان  ا  ةاهام  يل اشن تارا ةيتءايا تاا  يلش ءلفةا للتريس ،ش  ءلةرحل  ةن ء
  تريقين ةتقا ةيتءااإ

 : يكون دورل كمدقق ميداني خالل التجربة الميدانية كما يلي

 ةااام تااشر إ ااالن للااا ي  تاارا ءللااتريس ءلةياااتءااا ،االقشش  م،االالش ا،اااخ  ةاان للاا ي  ف هاااما ءل ااريقين ءلة،اا ش   اه
 شء،لالش شثم ا ءلفة  ءلةيتءاا ءلخمص   ك شءللا ل،م تك  لا ةهمش  ةلهإ

 خطا    ةا   ا  ترياا شءللا،ايا للياشش ءللاتري اا شةان  ه قت ء لةمع ة  ف هما ءل ريقين  ال   لا حتأ  ،ليهام
 ءلةهش لتشين شح ظ فرقمش هشءل  ف هما    تريا  ل،هشل  ء لصم إ

  ل ريقين شي س  ليك ءلقيمش  ةم يلا: ان ة، ش   ن  ةلي  ءللتقيشفثاما ءلل ر   ءلةيتءاي  ،ل ش 

 ءلقيمش  فة  ء،لةمر  إ مت  ةقم ل  ل ةي  ءل محثين تا ءل ريقينإ 

  حهشر ةقم الت تفلي  ل فؤ ءل محثين  مللا،يا ة  ف هما هي   ءلة، إ 

 قت ةقمرا   ين ء،لةمر  إ مت  ءلةقم ل  شء ،لةمر  ءل،م،ي إ  

 لةلاار  ياالش لشهااي  الي اا  ءلةقمرااا  ل اا   محااث شءللر يااز  لااا حاام ت  ااتش ء ل،ااما شءلخطااما  مللا،اايا ةاا  ء
 ءل اي إ

  تا اهمي  ءليشش ،لقشش  مللأ ت ةن ةرء ف   مت  ء،لةمرءت إ مت  ءلةقم ل  شلرلي هم شل،ليةهم لهي ا  ءلة،ا ا  ةام ،القشش
   متاا  ءلةالحظاامت  لااا ءليااشش ءلةيااتءاا  مللا،اايا ةاا  ةلاار  ءل ريااا  فقاات ء لةاامع ةاا  ف هااما ءل ريااا  ،االخال

 شءلةل الت ءللا شء هت ءل محثين شي س لتشين    ذلك تا لقرير لمة إ

  تااا ءليااشش ءللااملا لللااتريس ءلةيااتءاا لقااشش  ل،االيش ءللقرياار ءلااذ  يلاالة   لااا ءلةالحظاامت ءل اياا  ش ااذء لقياايش لل اامحثين
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 شل،ليةه لهي   ءلة، إ

 را ءلفةا  شخاال  ذلاك ،القشش    اتءا ةالحظملاك  ةام ي اس  لياك ةامقلا  ءل،ا ل  ،ش  يلش  قت ةامقلا   ةم يا  ل ا  تا
 شء ،ل ،مرءت ءللا شء هلك فش ءللا شء هت ءل محثين فثاما ءلل ر  إ

  مالحظات عامة 

  فااؤ ءلةااشرلةامقلاا   ف هااما ءل اريقيناةاا   فش ء لةامع ت اا  ةقم لاا  الاان يالهاا  مالهااما ءل لاار  ءللتري يا  ءللاتريس  مةاا  
 ملةفرتا  ءل،م،اي  ش ملةفلشةامت ءلخمصا   ملة،ا   هش،ل شن ء،لةرءرء لللتريس إذ فن تلر  ءللتريس ءلر،اةي  ،الزشت  اي  ءل

شي اس لفل ار ة ةلا  للفةليا  ءللتري يا إ  ءل فلاا  شءلةالحظ  ءلة،الةر  فثااما ءلفةا  ءلةياتءاا ءللتقيا  ياةم شة مهيش ءل، ل 
فثاما ءللتريس تمااه  يلش ءللفرؤ لهم تيت  لش  ش فحت ف هما ءل ريقين ف  ةشءق فات ف صمتتلك ليك  ةتقا ةيتءاا إذء 

 شةن ثاش ةلم   ةلم هه  شنشء هيءل محثمت قت ءل محثين ش  قي   ذلك لن    ف هما ءل ريقيناةن ءلهرشر  ةامقللهم ة  
 ذه ءلةلم  إ،ش  ي،ل يت ةن خ رءت ءآلخرين شيلش  لشر  فش صيمغ  ةشق  ةشحت تا ةشء ه  ه  هشت   

قت يلش ل لي   فؤ فش    ءلةتققين   فؤ ءلةهمش فثاما ءللتريس لذء ي س  ليك فن ل شن ة،لفتء  للحة  ف  ة،ا شليمت 
قت ل ل   هم ةن ق   هي   ءلة، اش لا ءلةتققين فن ي شاشء قتش  ح،ا  ل   ءلةلتر ين ةن حيث ء للزءش  مللفليةمت ش ذء 

 تا ةشء يت ءلحهشر شء اصرء إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

492 

 للمدقق الميداني الواجبات التنظيمية واإلداريةالثاني: الفصل 
 

ءلةتققين ءلةيتءاين شءلة، شلين  فؤ ءلة، شليمت  م ل مر ش  إلي شف،ات  تا إطمر هذء ءلة،  شلهةمن  شت  ءل يمامت تماه قت
 ءللأ ت ةن فن لفليةمت ةتير ءلة،  اتتقت فص حت ة، شليمل ش ل ةن  ش مللملا لا ترا  ة  ءل يمامتإ  ن ه ط ءل شت  

ءلةطلشسإ شإلا مز ةرحل   ة  ش ملل   يلش لا يذهم  صشر  تقيق   ةن خال  هي   ءلة،  شتيةم يخل   ملةشر ءل اي  
 إةلر  شخة،  ةن ءل محثين فترءت ةن ،ل ءل يمامت ،يلش لل ي  ترا  ة  يل شن    تريا 

يلشقاا  ةاا ش إا مزهاام خاال  تلاار  ءلفةا    لااا فن اقااشش  ءللاات ءللاظيةياا  شءإلتءرياا   رهاام لامةال ل اا  ءلشء  ام يلااشاقااتش تيةاام 
  - ةامقل     ةاهم  صشر  ل صيلي   فت ذلك  :

ش ذء هةمن  شتق  ءل يمامت ءلةلحص   ليهم  لخل  شء  مل ش  مللحقا ةن  شت  فتءا ف هما ءل ريا لفةلهش  ص   خمص 
 ءلةيتءااإثاما ءلفة  ف  مللفليةمت ءل اي  للة، ء للزءش 

،ل شن ة، شليلك  ةتقا ةيتءاا ها ءلقيمش يشةيم     مت  ةقم ل  ل فؤ ءل،ر لفتت ةن ءل محثين  م،لختءش ء،لةمر  ةخلصر  
ف،ر  ةفيلي   ل    55% ةن ء ،لةمرءت ةيتءايم  ل   تريا )ف  حشءلا 10ش،ش  ل شن ة ل م   لتقيا  إل مت  ءلةقم ل ا

ء،لةمرءت إ مت  ةقم ل   8ةيتءاا ة، ش   ن لتقيا  يمامت تريقين ةن ترا  ة  ءل يمامت  ةش س ترياما ش    ةتقا 
ش ل    يشةيم إ  ةم يلفين  ليك  قت ء لةمع تا اهمي  ءليشش ة  ف هما ءل ريا لةامقل  ءلخطما ءل،م ت  ش ي ي  لالتيهما

 ف ثر ل صيال ،ل شن ة، ش   ن ةم يألا:

 ءلةقم ل ءخليمر  يا  إ مت  مإ 1

 ء،لي ما ء،لةمر  إ مت  ءلةقم ل   شحهشر  فؤ ءلةقم الت ة  ءل محثين  لةم فة نإمإ 2

 فثاما ءلةيتءن شءللأ ت ةن صح   يمامت ء،لةمر  ءلة لة إ مإ ةرء ف  ء ،لةمرءت3

 ءل، ل  شء ل،ما ءلذ  ي س  ليك ء هلةمش  همإمإ 4

  ي ي  ءللفمة  ة  حم ت  تش ء ل،ماإ إم5

  ي ي  لش يه ءل محث لألخطما ءللا شق  تيهمإإ م6

 مإ ء  لةمع  أ هما ءل رياإ7

 ءلةيتءااإ ءله طي   مإ ء،لي ما صح8

 هي   ءلة، إءللأ ت ةن تهش شلا يذ ءللفليةمت ءلصمتر  ةن إ م9

 إتريا ءلفة  لحر ملك ة  لقتش ءلفة  ش ف  ةلم   لفشا  ءلةيتءااإ الغ إتءر  ءلفة   إم10 

 للة لسإءلشثم ا شءلة،لاتءت شء،لةمرءت ءل حث  مإ ل،ليش11
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 وسوف نناقش بالتفصيل كال من هذه الواجبات. 

   :اختيار عينة إعادة المقابلة(. 1

 مللا،اايا ةاا  ةلاار  ءل ريااا ية اااك ءخلياامر ف،اار  ل اا   محااث  لاا    لااشء ا شءلقياامش  م،االي ما ء،االةمر  إ اامت  ءلةقم لاا  لهااذه 
 ءل،ر إ 

اهام للهاةن ت ار   اتش ف إلااقات لهاميا ءلاامس  مإلهامت   تهاا  مةا   حقيقا إت  ءلةقم لا  ةلا ل    القامت غامل م ةم للة  إ ام
 ف،م،ااإ مت  ءلةقم ل  ية ن ء ،لغاما  اهامإ إذ إاهام  ازا  فنءلةردش،ين شهش فةر قت يثير ءلة،ل يس ش  يفاا هذء  تاءلثق  

اةم  قت  ءللاءلةشءق  ءلةخلل    تات ر  شءهح   ن  ي ي  ءللصر   تققينلتي ش  ةي شن  فن يا غاةن ءخل مر  شت  ءلتءاإ شء 
 م للة،ل ي ينلالج  ن رتشت ءل ف  ءلةلشقف  ) 

 استيفاء استمارة إعادة المقابلة.(. 2

 تءيا   تااة،لشأ  فتاا تاللقييش  شت  فتءا ءل محث شل شن ءل شت   ش ه  مش  ءلةال ة طريق  ءل  شء،طلكلفل ر إ مت  ءلةقم ل  
 لاا  ءل امحثين ةلله ايناهمي  تلر  ءل حث حياث  تاا شل شن  ذلك فيهم  ءلفة ةرحل  ل هش  تا ءل محثين  شن يل حث حياةم ء

ــدائم مــ  ءإلهةاام  تيااهإ  إلاااذلااك  شإاهااما ءلفةاا  ا شقاات يااتتفه ــد مــن التركيــز والتــدقيق والحــوار ال ولهــذا مطلــوب منــل المزي
  أن تظهر من الباحثين خالل هذا التوقيت ) بداية العمل ونهايت  (. الباحثين لكي يتم عالج المشكالت التي يمكن

لاره ،ا س إ امت  ءلةقم لا  للة،ال يس  ةام   ي،اة  لاه  تاال شاشء شءهاحين لةمةام  فن يا غاش ات زيمر  ءل،ر  إل مت  ءلةقم ل  
 فنءللحقياا ةان  تااةقم ل  هش ءلرغ ا  لد تشء له  أن ، س إ مت  ءل فنإ تي س ءإل م مت ءل،م ق   تا م  لقمت  أن هامك ل م 

ش فت ء الهما ةن ء،لي ما ء،لةمر  إ مت  ءلةقم ل   ليك ءلفشت  لةقر ل ة  ءلةقم ل  ءلشلاإ  تاغ   لئ  فشخطئ يءل محث لش 
ذء  امن لاتيك ةالحظامت ،ايلش إطاالع ءلةلار   ليهام ثاش  لش ياه ءل ريا شةقمرا  ء،لةمر  إ امت  ءلةقم لا   م ،الةمر  ءلصالي ا شء 

 ءل محث لللك ءلةالحظمت  ملل   ءلذ  ،يلش لشهيحه تيةم  فتإ

 -أثناء الميدان والت كد من صحة بيانات استمارة المجتم  :  (. مراجعة اجستمارات3

ء،ل ةم  لةهةلك تا ه ط شهةمن  شت  ءل يمامت ءلةلحص   ليهم ،يلفين  ليك ةرء ف   فؤ ء ،لةمرءت ل    محث 
  فيهم  لا ءلةالحظمت شءلخطما ءللا قت لشء ه ءل محث تايم ةةم ي،ة  لك  لش يه ءل محث تا يشةيم شذلك للشقش 

ءلشقت ءلةال ش شلفتش ل رءر ءلخطما شيلفين  ليك لتشين للك ءلةالحظمت يشةيم إلطالع ءلةلر  شءل محث ش ذء ل،ليةهم 
 إلتءر  ءإلحصما  فت ء الهما ةن ءلفة  إ

همت  ف  ةالحظمت لرءهم ةن خال   ةم ي س  ليك ءللأ ت ةن صح    يمامت ء،لةمر  ءلة لة  ةن ف ثر ةن ةصتر شء 
 ةلمهتءلك فش ةن خال  ف، للك لترءت ءلة لة إ

 -:  األسئلة واجتساق التي يجب عليل اجهتمام بهامإ 4

  ليك ء هلةمش   همإ ،ش  يقشش ءلة، شلشن  ءل ايشن  هي   ءلة،   ل،ليةك لفليةمت ش يمن  مل، ل  شء ل،ما ءلذ  ي س
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 -:  كيفية التعامل م  حاجت عدم اجتساق (.5

تاااا حملااا  ء للااام  حااام ت لفاااتش ء ل،اااما تاااا  يماااامت ء ،ااالةمر   فااات ةرء فلهاااما فش  اااين ء،ااالةمر  إ ااامت  ءلةقم لااا  شء ،ااالةمر  
ةاطقاا ةفقاش  لحام ت  ءلصلي ا ي اس  لياك تاا هاذه ءلحملا  ةامقلا  ءل محاث تاا للاك ءلحام ت شةحمشلا  ءلشصاش  للشهاي 
  تش ء ل،ما شتا هذه ءلحمل  يلش ءللفتي  تا ء ،لةمر  ءلصلي  ة  ءإللمر  شلتشين ةالحظ  ذلكإ

فةم تا حمل   تش لة ن ءل محث ةن لشهاي  ف،ا مس  اتش ء ل،اما يلفاين  لياك ةامقلا  ةلار  ءل رياا ش لاا ءلةلار  ءلقيامش 
لهذا التصرف باعتباره ناتجا عن األخطـاء وعـدم  ثتفهم الباح الضرورين وم ’ ل لي  ءل محث ءلفشت  لأل،ر  شلشهي  ذلك

 إاستكمال البيانات فيالدقة 

شقاات ي ااشن ةاان ءلتهاا  تااا  فااؤ ءلحاام ت فن لقااشش لخصاايم  ملااذهمس لأل،اار  شء ،ل ،اامر  اان ءل،اا ل  ةحاا   ااتش ء ل،ااما 
 ة  ءلةلر م   محث فخر إل رءا هذه ءلةهة إلةزيت ةن ءللحقا شه ط ءل شت إ  ةم ية ن فيهم ء ،لفما  ) مللا،يا 

وج تنس  أن تدون هذا في تقريرل اليومي لكي تناقش  فـي اججتمـاع اليـومي مـ  أعضـاء الفريـق وكـذا اجحتفـاظ بـ  ليـتم 
 تسليم  للمكتب.

 -(.كيفية توجي  الباحث لألخطاء التي وق  فيها : 6

ةا  ةلار  ءل ريااا ش ان  ي يا  لش ياه ءل محاث لألخطاما ءللاا شقا  تيهام  ةي  ءللفمةالت ة  ءل محثين ي س فن لالش  مللا،ايا 
تماااه يفلةاات  مل،اامس   لااا خ اارءل ش شطريقاا  ءللفمةاا  ةاا  ءل اامحثين تااا ءلفتياات ةاان ءل حاامث ءللااا قةاالش  هااما  شالشقاا  فن ياالش 

شه ءل رياا ءللاا ء لاتام  ليهامإ شتاا إطامر ء حلارءش ءلةل امت  ش ملهاتشا شء لازءن شر  الش يه ةث  هذه ءلةالحظامت  مللا   ءلال ا
ءخليمر ءلطريق  ءلةام،   للش يه ءل محثين ش ملل   ءلذ  قت يخلل  ةن لخ  لخار  نشاحن  لا يقين فا ش ،ش  ل،لطيفش 

ذا إإ ء خلالتامت ءلا ،ااي  شءلثقمتيا  شء  لةم ياا   اين ءللااخم إ ششةان ترياا ل ريااا فخارا ش ي ااس فن لهافشء تااا ء ل امرءل  وا 
إخطـار مشـرف الفريـق  ومناقشـتها معـا ف نـ  يجـب عليـل هااألخطـاء بعـد توضـيح نفـس  ارتكـاب فـي لبـاحثينا احداستمر 

 إذلل الباحثقرر اإلجراء المناسب نحو سوف ت يبإدارة العمل الميداني التالتصال ل

 ( اججتماع ب عضاء الفريق.7

ش ) ة  ف هما فحت ءل ريقين م شذلك للشقش   لا ،ش  يلفين  ليك ءللا،يا ة  ةلر  ءل ريا  ش قت ء لةمع تا اهمي  ءليش 
ءلةالحظامت شءلخطااما ءللاا قاات ي ااشن شقا  تيااه فحاات ءل امحثين شي ااس فن ل،االفين  لقريارك شةالحظملااك ءللااا قات قةاات  لااتشياهم 

 فثاما ءلفة  ششقت ء للم  للك ءلخطماا حلا   يلتخ   مة  ءلا،يمن تا إهةم  اقط  قت ل شن همة  شةحشري  

لةامقلا   ف هاما ءل رياا امش ةا   ةيا  حاشءر ةامقل  ءلفة  ة      محث  لاا حاته يشةيام  قات  إلالي ش  مإلهمت  شي س  
 . س اهميلهءر لقءش ات  ءلةيتءاا ات  تءي  ءلفة   شلر يزء ل رءرء ف ثرل شن هذه ء  لةم مت  فنءلخطما شءلةل التإ شي س 
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شرشه ءل ريااا شء حلااارءش ءلةل ااامت   ااين ءل ةيااا  شءللااا ي اااس فن لل،اااش  شالشقاا  فن يااالش  قاات هاااذه ءل ل،اامت تاااا  اااش ةاان ءلةاااشت 
شلشهااي  ل اا   محااث ءخطاامشه  ةالهااا ءلشهااشه شءل تياا   شقاات    ت شهااشه ءلهاات  شلحتياات ءلت اامر شءلح،ااش تااا ءلخاامذ ءلقاارءرء

 ءحتإيخلشء ذلك  فت ء الهما ةن ءل ل،   ةن رشه ءلهتشا ءلا ،ا شرشه ءلةتء     ين فترءت  ءل ريا ءلش 

 -الميداني :  الضبط يفة(. استيفاء صح8

ءلةياتءاا ش يامن حام ت إ امت  ءلةقم لا  ،اير ءلفةا   ل،ا ي  لقاتش تياه يالش ءلةياتءاا هاش اةاشذج لاش إ اتءته ل اا ء،لةمر  ءلها ط
 ش تت ء ،لةمرءت ءللا قةلش  ةرء فلهمإ

  -إدارة العمل الميداني:  و اإلدارة الفنية للمست الت كد من فهم وتنفيذ التعليمات الصادرة من. (9

تءر  ءلفة  ءلةيتءااي س  لي ش ءللأ ت ةن فن ءللش يهمت شءللفليةمت ءلصمتر   ن ةتير ءل حث  قت اقلت إلا ف هما  شء 
شخصشصم ءللفليةمت ءل اي  شءلخمص    ةم إاهم فص حت ة هشة   ل   ،ليش  للشلشن ةهة  ءللتقيا  ليه  ءلذ  اءل ر 

   خلال  تا ءلة هشش ءلةقصشت   فههم إ مل، ل  شءل،مقهم شء

  -:  فريق العمل تحركاتل م بتقدم العمل و أي مشاكل تعوق  الميدانيإبالغ إدارة العمل  .(10

ءلةياتءنإ إ  ءاااه قات لالااأ ةلا الت   ي ااشن ةان ءل،ااه   تاالظهاار  ءللااا قاتةفمل ا  ءغلااس ءلةلا الت الشقا  فا اش ل،االطيفشن 
إإإ ءلاا إإ  اامحثين فش  ااتش قترلااه  لااا ء،االيفمس ءلة،اا  شصاافش   ء،االةرءره تااا إ اارءا ءلترء،اا   ااتش ءهلةاامش ءحاات ءلحلهاام ةثاا  

بـإدارة العمـل . وعليـل أن تتصـل وذلـل بالتنسـيق مـ  مشـرف الفريـق  جمي  األحـوال أن تحـل المشـكالت سـريعا فيويجب 
 للحصول عل  المساعدة.  الميداني

لشقفلش ظهشر ةل ل  ةفيا إ شي س  فشإذء  مات لتي ش ةل ل   ة  ءلةيتءاا  تءر  ءلفء لصم   تاللرتتشء ف تء  ف شي س 
ن فحت ءلهتء  ءلهمة  فةل التإ شلذ رشء  في لإل الغ تشريم  ن  يلش لتشين    ءلةالحظمت  ل   تشر  شيشةافن 

 ل حثإل ،ير شلحلي   يمامت ء تاهش ح ظ ،   لال،لختءش  ءلفة  ءلةيتءاا إلالإل الغ  ن  ةي  ءلةل الت 

  -للمكتب : (. تسليم الوثائق والمستندات واستمارات البحث 11

إتءر   مةل  شتا ءللفليةمت ءلصمتر  ل ش ة  إ مت  ءلةقم ل  ةن ءلهةي  ةرء ف  ل،ليش ءلشثم ا شءلة،لاتءت شء،لةمرءت 
ةن ءلفة  شهش ءلةلةش ل هت هذه ءلةرحل  ش تءي  ةرحل   تيت   تااهمي  ءلةطلشس ةا ش  ش ةلي  ءلل،ليش لفل ر اءإلحصما
 إشف هما ءل رياءالش  ه،ل ذلشا
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 تعليمات المراجعة الميدانية و المكتبية
 

 

 استبيان 

 تقييم الحكم الرشيد في ستة قطاعات خدمية اساسية في محافظة الفيوم
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 تعليمات عامة: – 1

تا لصحي   ءلخهرء،لختش تء ةم قلش فةم ءلةتقا  تا لصحي  ءلخطماإ ءلحةرء،لختش تء ةم قلش ءلةلر   (1
 ءلخطما

 لحمش  فن له  إ م   ةن  اتك لحت ف  ظرش إ    (2
فثاما ةرء فلك لال،لةمر  لأ ت فن ءلرقمش ءلة، ل  تا ءلةر فمت شءهح  شةقرشا  شفن ءلتشء ر ةشهش    لا  (3

  شت شءحت تا ءل، ل  ءلةحتت  ءإل م مت ذءت ءإل م   ءلشءحت إ

 ةن فن  ةي  ءل، ل  قت لش لش يههم شفن لفليةمت ء القم  قت لش إل م همإلأ ت  (4

 ءللأ ت ةن ل، ي  فرقمش ءلللي شامت تا ءلةر فمت ءلخمص   ذلكإ (5

 ءللأ ت ةن ل، ي  رقش ،طر ءلة،ل يس تا فق،مش ء ،لةمر إ (6

شةاطقيلهم  شةقرشا ءللأ ت ةن ل، ي  ءإل م مت تا ءل، ل  ءلة لشح  ءلةش شت  تا    ءلق،مش  خط شءه  (7
 ة  ءل، ل إ

قرءا  ءإل م مت ءلةتشا    شت  فخرأ   فامي إ إذء  مات فحت ءإل م مت ءلةتشا   أخرأ ةال ة  ل  ةن  (8
 ءإل م مت ءلة شت  ة، قم ا قش  لصحي  ء ،لةمر   لطس  شت  فخرأ  ششه  تء ر  حش   شت ءإل م  إ

 إم ي شن تا فهيا ءلحتشت98ء،لختءش  شت   ء ر  ) (9

 :صفحة البيانات التعريفية -2

لأ ت ةن فن ء،لةمرءت ءل،ر ءلةفيلي  ةرل   لصم تيم  ح،س رقش ءل،ر  ءلةفيلي  تءخ  شحت  ءلةفميا   (1
  مءلقطف  ءلة،محي )

 ءللأ ت ةن ل، ي  ةت  إقمة  ءل،ر  ءلةفيلي   ملشحت  ءل، اي  تا ءلة من ءلخم   ذلكإ (2

 همي  ء ،لةمر مإءللأ ت ةن ل، ي  ءللشقيت )  تءي  شا (3

 ءللأ ت ةن ل، ي  إ ةملا  تت فترءت ءل،ر  ءلةفيلي إ (4

 :القسم األول -3

 ءللأ ت ةن ف تءت فترءت ءل،ر  ءلةفيلي  ةطم ا   ةملا ءلفتت ءلة،   تا ص ح  ءل يمامت ءللفري ي إ م1

 ءللفليةي إم ءلةرحل  109ا 108م ة  ءل،دء ن )104ةرء م  ءل،ما ءلفةر  مل،اشءت ءل مةل  )ءل،دء   م2

 ،ا إ 18-6ل،لشتا تقط لألترءت ةن  112-110ءللأ ت ةن ةرء م  فن ءل، ل  ةن  م3

م  فااشءع ءلةاتءرس 3ا 2ا 1)تا ءل ااشت  123ءلذهمس ءلحملا للةتر،  ة  ءل،دء   110ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م4
 ءللا يذهس إليهم فترءت ءل،ر إ

حملا  فن ي اشن رس ءل،ار  يقاشش  ملفةا  شتشن ذلاك يالش ءل ات ءللم،  يش ه تقط تا  123ءللأ ت ةن فن ءل،دء   م5
 ءلل شيت  لا  شت   ياط اإ
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 :القسم الثان ، الثالث -4

 ة  ةت  ءإلقمة   ملشحت  ءل، اي   مل يمامت ءللفري ي إ 307ش ءل،دء   205ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م1

 إ328ة  ءل،دء   313ا ش ءل،دء  237ة  ءل،دء   222ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م2

 إ713ا 711ةلش،ط ءا ما ءل،ر  ءللهرأ ة  ءل،دء ن  ءلتخ   304ا 219ةرء م  ءل،ما ءل،دء ن  م3

 ءلةل ل   ملل صي  إءللأ ت ةن  لم    244ا 211ءل،دء ن  م4

 ءللأ ت ةن  لم   ءإل م    ملل صي إ ف333ا 330ا 327ءل، ل   م5

 :القسم الراب  -5

 ءل ات ءلش إ 404ة  ءل،دء  م Aت )تا حمل  ءإل م     ش  401ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م1

 ءلختة  ءلشلا شءلثماي إ 406ة  ءل،دء  م B, Cتا حمل  ءإل م     شت ) 401ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م2

 إ403ة  ءل،دء  م Cتا حمل  ءإل م     شت ) 401ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م3

 تا ءلختة  ءلشلا شءلثماي إ 406ة  ءل،دء   403ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م4

 إ713ا 711ف ةلش،ط إا ما ءل،ر  ءللهرأ ة  ءل،دء ن ءلتخ  403ا 402م  ءل،ما ءل،دء ن ةرء  م5

 ف ل شن ءإل م مت ة لش    ملل صي إ418ءل،دء   م6

 فهش ءلةلرش مت ل شن ة لش    ملل صي إ 422ءل،دء   م7

 طرا ةحم،   ءلة، شلين ل شن ة لش    ملل صي إ 429ءل،دء   م8

 :القسم الخامس -6

 يلفلةشن تا ةتءرس ءل ص  ءلشءحت   يتخلشن تا هذء ءل ص إ ءلط م  ءلذين م1

لأ ت ةن ء،الي ما ء،اش ءلط ا  شرقاش ءل،اطر ل  ار تارت  ملةرحلا  ء  لتء يا  )ح،اس ءلصا  ءلترء،اا شلايس  م2
 ءلفةرم ش ذلك  ملا،   ل  ر ترت تا ءلةرحل  ءإل تءتي  )ح،س ءلص  ءلترء،ا شليس ءلفةرمإ

م  شء،ااالي ما ءلفةاااشت ءلخااام   ملةرحلااا  ء  لتء يااا  ش اااذلك فيهااام  ملا،ااا   لأ ااات ةااان ءل ااامع لفليةااامت ء القااا م3
 للةرحل  ءإل تءتي إ

 ءللأ ت ةن  لم   ءإل م    ملل صي  576ا 554ا 522ءل، ل   م4

 إ713ا 711ةلش،ط إا ما ءل،ر  ءللهرأ ة  ءل،دء ن ءلتخ   538ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م5

 :القسم السادس -7

 إ713ا 711ةلش،ط ءا ما ءل،ر  ءللهرأ ة  ءل،دء ن ءلتخ   602ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م1

 لأ ت ةن ء،لي ما ءل ةت  ءلخمص      ةصتر لش ء،لختءةهإ م2

 ءللأ ت ةن  لم   ءإل م    ملل صي  652ا 641ا 638ا 632ا 627ءل، ل   م3

 :القسم الساب  -8
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 ،ا  تأ ثرإ 18م  104إذء  من ءلة،ل يس  لا هذء ءلق،ش فاثا  ءللأ ت ةن  ةرهم تا )ءل،دء   م1

 إ713ا 711ةلش،ط ءا ما ءل،ر  ءللهرأ ة  ءل،دء ن ءلتخ   703ةرء م  ءل،ما ءل،دء   م2
 إ712ة  ءل،دء   713ش  711ةرء م  ءل،ما ءل،دء ن  م3
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 (14الملحق )
 والمعنيين بها استبيان مقدمي الخدمة استمارات  

 ي، ومياه الشرب والصرف الصحيقطاعات الرعاية الصحية األولية، والتعليم األساس 
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 اال حمو    ق،                                                                                                

 

 
 
 

 

  ة في قطاع التعليمالرشيد ةكمو ييم الحتقاستبيان 

 

 (ا  يييا خاارا ال اشق ورال/اشىوسلا   ا حمو  )

 

 

 
 
 

 

 فقط اشىلما اشبحث ألغياض تاحخ م اشب ووول

 اشقووو  حبك،  ييا اششخص ا اشب ووول
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 اشب ووول اشحىييف ا

  احملوفظا

  ا يك 

 اشقييا
........................................ 

 ا ، ادما
........................................ 

 ........................................... اشى وا 

 تو يخ ا قونيلا
.................................................. 

 خقت ا قونيلا
............................................ 

 ا ، اشبوحث
...................................................... 

 ..................................................................... ا ، ا بحوث:

   (اشكوسلا نيوشا وال(  اشىمي
 

 اش وع
 2أنث   1ذ ر 

 

 اشوظ فا
 ...................................................... عاملين قيادات

 1اارا   اشحىل م ا ......................... سكو  اشىمل

 2ا  يييا اشحىل ما........................

 3إرا   اشقطوع اخلوص...................

 4إرا   ادمى ول األهل ا.................

 5إرا   اشحىل ، االنيح ائا..................

 6...............إرا   اشحىل ، ااع ار ...

 7اششئو  اشقوووو ا.......................

 8أويى ...................................

 سيفهل سحو ط  :اشحىل م ا احلوشا

 سيفهل جوسىى 

 سوجاحري 

  ركحو ا 

 )..............................................أويى )تذكي 

 / احملموي ق، اشحل فو 
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 ليت يذكرها املبيمث سري  متاما ولن يتم ربطها باملبيمث.ا واآلراا رأيوم. املعلممات معرف  ويهمنا التعلةم خدمات عن حبث ذاه

 املشارك : األول القسم

.)يف اجله  اليت 101

تعمل بها( هل 

تشاركمن اكومم  

 يف:

و  القمانني . إعداد1

التشريعات اخلاص  

 بالتعلةم

 احتةاجات . حتديد2

ملماطنني اخلاص  ا

 بالتعلةم

. إعداد اخلطط 3

والربامج 

 التعلةمة 

.متابع  وتقةةم 4

 العملة  التعلةمة 

. صنع 5

 ممازن  التعلةم

: إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "ال" 101راجع 

 إسمل:
 

 .  إيه كان السبب؟102

 

عم
ن

 

ال
ف 
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
ف 
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
ف 
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
ف 
عر

ال أ
 

منع
 

ال
ف 
عر

ال أ
 

 ........اكومم  ال تسمح لنا باملشارك . -1

اليت تسمح لنا  لةست لدينا القدرات الفنة  واملالة  -2

 باملشارك ..........................

 لسنا مهتمني بذلك النمع من املشارك .. -3

 أخرى )تذكر( ........................... -4

A 
 
B 
C 

X 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 

 :  إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" إسمل :101راجع 

 ؟ املشارك أشوال تلك  هي)أ( ما  103 

1...............................................................2...................................................................... 

3...............................................................4...................................................................... 
 

 )ب( إىل أي مدى هذه املشارك  مؤثرة أو فعال ؟ 102
 اعرف ال صغري متمسط كبري

1 2 3 9 
 

SKIP : فقط ملديري املديريات واالدارات التعلةمة 

المزارة  تسمح .من واقع خربتك هل104

 التالة  األطراف مبشارك  )االدارات واملديريات(

 احتةاجات حتديد إعداد التشريعات، )يف

واختاذ القرارات األساسي  التعلةم من املماطنني

، إعداد اخلاص  بها كبدا الدراس / سنمات الدراس 

 اخلطط والربامج، التقةةم، وضع املمازن (

 . إعداد1

و  القمانني

التشريعات 

 اخلاص  بالتعلةم

 . حتديد2

 احتةاجات

املماطنني 

 اخلاص  بالتعلةم 

. إعداد اخلطط 3

والربامج 

 التعلةمة 

.متابع  وتقةةم 4

العملة  

 التعلةمة 

. صنع ممازن  5

 التعلةم

 : 104راجع 

إذا مت اإلجاب  يف أحد 

 اكاالت بح "نعم"، إسمل:

 

 .  كةف يتم ذلك؟105

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

 ........................ 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 املدارس -أ

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 اخلاب القطاع -ب

 ........................ 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 اجلمعةات األهلة  -ج

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 األمناا جمالس -د

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 الطلب  احتادات -هح

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 نقاب  املعلمني -و

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 الشعبة  اجملالس -ز

 ......................... 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 املعارض  ومجاعات أحزاب -ح
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SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

)البشري ، الفنة ، املالة  المعي والفهم  القدرات )......( لدى . من واقع خربتك هل يمجد106

  األساسي بالتعلةم املتعلق  صنع السةاسات يف الوايف لدورها(الازم  ملشاركتها

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 يمجد

.أين تقع املشول  107

 بالتيديد؟

 .................... 6 3 2 1 اجلمعةات األهلة  -أ

 .................... 6 3 2 1 األمناا جمالس -ب

 .................... 6 3 2 1 الطلب  احتادات -ج

 .................... 6 3 2 1 املعلمني نقاب  -د

 1  البديل  املعلمني نقاب  -هح

 

108 

2 

 

108 

3 6 
.................... 

 

 اكومم ؟ مع هلة اجلمعةات األ فةها شاركت اليت املشروعات عدد هم . ما108

 

 

 

SKIP ادارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات و 

بني القطاع اخلاب واكومم  وعاوز  املشارك  . هقمل بعض أشوال109

 أعرف رأيك: هل تفرز قةم  مضاف  حقةقة ؟

اليت مت  املشارك  أشوال أكثر هم . ما110 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

خلاب شةمعا بني القطاع ا ذكرها

 واكومم ؟

 1 9 3 2 1 التعلةمة  املشروعات تنفةذ -أ
 2 9 3 2 1 املشروعات وصةان  متابع   -ب

 3 9 3 2 1 اخلدم  )فتح مداس خاص  /مراكز تعلةمة ( تقديم -ج
 4 9 3 2 1  والعةنة  املالة  التربعات  -د
 5 9 3 2 1 مدرس  حوممة  تبنى -هح
 6 9 3 2 1 ................................)اذكرها( ........    أخري -و

 

 

 األساسي؟ التعلةم جمال يف اخلاب القطاع مع املربم  العقمد عدد هم .ما111

 
 

 

 الشفافة : الثاني القسم

 بالتعلةم املتعلق  واملمازنات واخلطط البةانات وتفسري يف المزارة بشرح العلةا القةادات تقمم .هل112

 األساسي

 اعرف ال ال حد ماإىل  نعم

1 2 3 9 
 

 

 على اكصمل لطلبات اجله  اليت تعمل بها( جانب )من استلاب  تمجد )أ(.هل 112

 لللمهمر؟ متاح  وغري األساسي بالتعلةم متعلق  معلممات

 اعرف ال يمجد طلبات ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 
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تتةح  . هل113

اجله  اليت 

 تعمل بها

 علين بشول

 كل مرلللمه

 :من

.األنشط / اخلدمات 2 .اإليرادات وأوجه إنفاقها1

 اليت تقدمها

.خريط  البةانات 3

اخلاص  بالتعلةم 

 أومؤشرات أدائه

.إجرااات اكصمل 4

 على اخلدم 

: إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد 113راجع س 

 ما يف أي منهم، اسمل:
 

كةف تتم اإلتاح ؟ .  114

اطلع على ( )تقارير/نشرات/ملصقات/ندوات

 صمرالنشرات/امللصقات

إىل  نعم ال إىل حد ما نعم

 حد ما

إىل  نعم ال

 حد ما

إىل  نعم ال

 حد ما

 ال

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
....................................... 

 ....................................... 

 

 

.يف حال  إحتةاج موان عملك لتعةني 116

 ممظف جديد:
 الطريق 

إىل  1. لم فةه مقةاس من 117

أعلى درج   10حةث  10

شفافة ، إيه الدرج   اللي 

 تديها لعملة  ......

 عان عن المظةف ؟كةف يتم اإل -أ
........................................................................... 

........................................................................... 

 

 كةف يومن االختةار بعد ذلك؟-ب
........................................................................... 

........................................................................... 

 

 

SKIP  وإدارتي اإلبتدائى واإلعدادي: التعلةمة  ملديري املديريات واالداراتفقط 

تتةح املدارس  . هل118

اكوممة  العامل  يف التعلةم 

 األساسي معلممات عن:

.األنشط / اخلدمات اليت 2 ت وأوجه إنفاقها.اإليرادا1

 تقدمها

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:118راجع س 

 اإلتاح ؟ )تقارير/نشرات/ملصقات/ندوات(  كةف تتم تلك . 119

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

1 2 3 9 1 2 3 9 
....................................................... 

....................................................... 

 

.يف حال  إحتةاج املدارس اكوممة  120

 لتعةني ممظف جديد:
 الطريق 

 10إىل  1. لم فةه مقةاس من 121

أعلى درج  شفافة ، إيه  10حةث 

 الدرج   اللي تديها لعملة  ......

 ف يتم اإلعان عن المظةف ؟كة -أ
........................................................................... 

........................................................................... 

 

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم . هل هناك تمصةف وظةفي للعاملني يف اجله ؟ 115

1 2 
3 
 

116 

9 
 

116 

 9 3 2 1 )أ( . هل هم متاح عانة  لللمةع ؟ 115
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 كةف يومن االختةار بعد ذلك؟-ب
........................................................................... 

........................................................................... 

 

 

 .كةف يتم اإلعان عن املناقصات122

 قطاع يف وطلب مشرتيات  والعطااات

واألحوام ومعايري  الشروط) التعلةم

 ؟(التقةةم

 10إىل  1. لم فةه مقةاس من 123 الطريق  

أعلى درج  شفافة ، إيه  10حةث 

 الدرج   اللي تديها لعملة  ......
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

 

 

SKIP هلة :فقط ملديري املديريات واالدارات خاص  ادارة اجلمعةات األ 

تتةح اجلمعةات  . هل126

األهلة  العامل  يف جمال 

التعلةم األساسي معلممات 

 عن:

.األنشط / اخلدمات اليت 2 .اإليرادات وأوجه إنفاقها1

 تقدمها

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:126راجع س 

  اإلتاح ؟ )تقارير/نشرات/ملصقات/ندوات( كةف تتم تلك . 127

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

1 2 3 9 1 2 3 9 
....................................................... 

....................................................... 
 

SKIP ادارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات و 

تتةح املدارس  . هل128

اص  العامل  يف التعلةم اخل

 األساسي معلممات عن:

.األنشط / اخلدمات اليت 2 .اإليرادات وأوجه إنفاقها1

 تقدمها

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:128راجع س 

 اإلتاح ؟ )تقارير/نشرات/ملصقات/ندوات(  كةف تتم تلك . 129

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

حد إىل  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

1 2 3 9 1 2 3 9 
....................................................... 

....................................................... 

 القانمن دور: الثالث القسم

SKIP :)فقط الملديرين والعاملني بالشئمن القانمنة  )باملديري /اإلدارة 

العاملني  متون املماطنني واجلهات الرقابة  من مساال  قمانني تمجد . هل130

 يف اكومم ؟

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 
3 9 

 

132 

 9 3 2 1 . هل يتم تطبةق تلك القمانني بفعالة ؟131

أعلى درج  شفافة ، إيه الدرج   اللي تديها لشفافة  عملة  إدارة  10حةث  10إىل  1.  لم فةه مقةاس من 124

 واكومم ؟ اباخل القطاع بني املربم  وتنفةذ العقمد

   

 ........................................................................... . لةه اديتها الدرج  دي؟125

........................................................................... 
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 املدارس اإلدارة التعلةمة  املديري  

    م؟. ما هم عدد املمظفني الذين مت حتميلهم للتيقةق هذا العا132

 . ما هم عدد املمظفني الذين مت تمقةع جزااات بشمنهم؟133

 

   

 . ما هي نسب  تنفةذ اجلزااات/العقمبات؟134

 

   

 . ما ذا كانت األسباب؟135

 

...................... 

...................... 

....................... 

...................... 

...................... 

....................... 

...................... 

...................... 

....................... 
 

SKIP وإدارتي اإلبتدائى واإلعداديالتعلةمة   فقط ملديري املديريات واالدارات: 

 التعلةم؟ لاللسري العمل مب املنظم  واللمائح القمانني حيرتم العاملمن باملديري /اإلدارة .هل136

 )اكضمر يف أوقات العمل  ساعات العمل/التماجد يف موان العمل/تقديم اخلدم (

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

 غري .ما هي نسب 137

 امللتزمني؟

1 2 3 9 
 

 
 

 

لسري العمل  املنظم  واللمائح اكوممة  القمانني حيرتم العاملني باملدارس . هل138

ضمر يف أوقات العمل الرمسة /قضاا ساعات العمل/التماجد يف التعلةم؟)مثل اك مبلال

 أماكن العمل/تقديم اخلدم (

إىل حد  نعم

 ما

 غري . ما هي نسب 139 اعرف ال ال

 امللتزمني؟

1 2 3 9 
 

 

SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

 التزام اجلمعةات األهلة  لضمان اكومم  وضعته الذي نيالقانم اإلطار كفاي  مدى ما رأيك . يف140

 األساسي؟ للتعلةم العام  بالسةاسات

 اعرف ال غري كايف  كايف أكثر من كايف 

1 2 3 9 
 

 اعرف ال يمَجد ال َصغرية َمتمسط  َكبرية القانمني؟ ذلك اإلطار درج  فعالة  ما .141

1 2 3 6 9 
 

( األساسي التعلةم جمال يف خدمات تقدم اليت) معةات األهلة حيرتم العاملني باجل . هل142

)اكضمر يف أوقات العمل  ساعات  التعلةم؟ لسري العمل مبلال املنظم  واللمائح القمانني

 العمل/التماجد يف موان العمل/تقديم اخلدم (

إىل حد  نعم

 ما

 ال ال

 اعرف

 غري . ما هي نسب 143

 امللتزمني؟

1 2 3 9  
 

 

 

 التعلةم جمال يف خدمات تقدم اليت) حيرتم العاملني باجلمعةات األهلة  هل .145

  لعمل اجلمعةات األهلة ؟ املنظم  واإلجرااات والقماعد القمانني( األساسي

إىل حد  نعم

 ما

 غري . ما هي نسب 146 اعرف ال ال

 امللتزمني؟

1 2 3 9  
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SKIP ادارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات و: 

 التزام املدارس لضمان اكومم  وضعته الذي القانمني اإلطار كفاي  مدى ما رأيك . يف147

 األساسي؟ للتعلةم العام  بالسةاسات اخلاص 

 اعرف ال غري كايف كايف أكثر من كايف 

1 2 3 9 
 

 

 اعرف ال يمَجد ال َصغرية َمتمسط  َكبرية القانمني؟ ذلك اإلطار درج  فعالة  ما . 148

1 2 3 6 9 
 

لسري العمل  املنظم  واللمائح اخلاص  القمانني حيرتم العاملمن باملدارس . هل149

)مثل اكضمر يف أوقات العمل الرمسة / قضاا ساعات العمل/ التماجد  التعلةم؟ مبلال

 يف أماكن العمل/ تقديم اخلدم (

إىل حد  نعم

 ما

 غري . ما هي نسب 150 اعرف ال ال

 امللتزمني؟

1 2 3 9 
 

 
 

 

 املنظم  واإلجرااات والقماعد القمانني) اخلاص  حيرتم العاملمن باملدارس . هل150

  لعمل املدارس اخلاص ؟

إىل حد  نعم

 ما

 غري .ما هي نسب 151 اعرف ال ال

 امللتزمني؟

1 2 3 9 
 

 
 

 االستلاب : الرابع القسم

 اعرف ال يمجد ال ال اإىل حد م نعم :إىل بها تستلةب اجله  اليت تعمل . هل152

 9 6 3 2 1 األساسي املماطنني من التعلةم واحتةاجات ضغمط -1

 9 6 3 2 1 األساسي املدني من التعلةم اجملتمع واحتةاجات ضغمط -2

 9 6 3 2 1 اخلاب املتعلق  بالتعلةم القطاع  واحتةاجات ضغمط -3

 9 6 3 2 1 األساسي الريفة  من التعلةم املناطق احتةاجات -4

 9 6 3 2 1 األساسي العشمائة  من التعلةم املناطق اتاحتةاج -5

 9 6 3 2 1 األساسي الفتةات من التعلةم احتةاجات -6

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:152راجع س 

 ؟حتةاجاتتلك االعلةها لاستلاب  ل ونعتمدتاليت  / األنشط ما هي اآللةات. 153

.............................................................................................................................................. 

................................................... ............................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................ ..................................................

..................................................................................................................................................... 
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 ة( تمفر آلةاتاجله  اليت تعمل بها )المزارة/املديري /االدار . هل154

 بالتعلةم املتعلق  تساؤالتهم على والرد املماطنني شواوى  لسماع

  األساسي؟

 . ما هي تلك آلةات؟155 اعرف ال ال نعم

1 2 

9 

 

160 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
 

SKIP املديري  االدارات فقط ملديري: 

 اعرف ال ال نعم . هل حتتفظمن بسلات للشواوى املقدم  إلةوم؟156

1 2 

9 

 

159 

  شهر األخرية؟ 12. ما هم إمجالي عدد الشواوى املقدم  خال الح 157

 املقدم  للشواوى ي /االدارة(اجله  اليت تعمل بها )المزارة/املدير استلاب  نسب  . ما158

 األساسي؟ التعلةم بشئمن إلةها

 

 يمم            

 للشواوى اجله  اليت تعمل بها )المزارة/املديري / االدارة( هم متمسط  زمن استلاب  . ما159

 األساسي؟ التعلةم بشمن إلةها املقدم 

 

 

SKIP   ت األهلة ادارة اجلمعةافقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

/اإلعام/ املساجد والونائس معةات األهلة هل اجل. من واقع خربتك 160

 :تهتم باالستلاب  لول من

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

 9 6 3 2 1 املماطنني ( احتةاجات1

      األساسي الريفة  من التعلةم املناطق ( احتةاجات2

 9 6 3 2 1 األساسي علةمالعشمائة  من الت املناطق ( احتةاجات3

 9 6 3 2 1 ( احتةاجات الفتةات4

 9 6 3 2 1 (......................................اذكرها) ( أخرى5

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:160راجع س 

 ؟تحتةاجاتلك االعلةها لاستلاب  ل ونعتمدياليت  / األنشط ما هي اآللةات. 161

.......................................................................................................................................................

...................................... ................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

SKIP ادارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات و: 

 

 

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم لح: اخلاص  ارساملد تستلةب هل رأيك . يف162

 9 6 3 2 1 املماطنني/غري القادرين ورغبات ( احتةاجات1

 9 6 3 2 1 الطارئ  واملشوات اآلنة  اجملتمع ( متطلبات2
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ال فقط لشول عام من  يستلةب القطاع هل األساسي، التعلةم خبدمات يتعلق فةما رأيك . يف163

 :  من لول االجتماعة  هخال مسئملةت

إىل حد  نعم

 ما

 اعرف ال يمجد ال ال

 9 6 3 2 1 املماطنني ( احتةاجات1

 9 6 3 2 1  األرياف ( احتةاجات2

 9 6 3 2 1 الفتةات ( احتةاجات3

 9 6 3 2 1 األساسي التعلةم واحتةاجات اجملتمع من ( مشوات4

 9 6 3 2 1 ......(................................اذكرها) أخرى

 : إذا كانت اإلجاب  نعم أوإىل حد ما يف أي منهما، اسمل:163راجع س 

 ؟حتةاجاتتلك االعلةها لاستلاب  ل ونعتمدياليت  / األنشط اآللةات. ما هي 164

.......................................................................................................................................................

.............................................................. ....................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
 

 العدال : اخلامس القسم

يف اجله  اليت تعمل بها   والرتقي التعةني يعتمد . هل165

 اجلدارة؟ نظام على )المزارة/املديري /االدارة(

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

 ؟ لرتقي املمظفني اإلجرااات املتبع  . ما هي166

 

 

............................................................................... 

............................................................................... 

...............................................................................  

 

 تمزيع يتم هل . بالنسب  للله  اليت تعمل بها )المزارة/املديري /االدارة(167

 بها؟ للعاملني بني عادل بشول واملسئملةات املهام

يمجد ال ال إىل حد ما نعم اعرف ال   

1 2 3 6 9 

 

املهنة   اخلرباتاملهارات و واكتساب التدريبفرب  يتم تمزيعهل . 168

 بني العاملني يف مدرستك؟ شول عادلب

 ال اعرف ال يمجد ال كد ما نعم

1 2 3 
6 9 

 

171 

 

 

. هل تمجد معايري يتم على أساسها تمزيع 169

 فرب التدريب؟

 ال الي حد ما نعم

1 2 
3 

171 

........................................................................................ . زي إيه املعايري دي؟170  
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يف اجله  اليت تعمل بها )المزارة/املديري /االدارة(  العاملمن يقمم هل رأيك . يف171

 لول من: عادل بشول بتقديم اخلدم 

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

 9 6 3 2 1 ( الرجال والنساا أو الطاب والطلبات1

 9 6 3 2 1 املسلمني واملسةيةني( 2

 9 6 3 2 1 واكضر ( الريف3

 9 6 3 2 1 املهمش  ( املناطق4

 9 6 3 2 1 القادرين وغري ( القادرين5

 9 6 3 2 1 الطلب  من وغريهم املعاقني ( الطاب6

 ؟ يف ذلكعلةها  تعتمدوناليت  /األنشط  ما هي أكثر اآللةات. )أ( 171

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

SKIP التعلةمة  وإدارتي اإلبتدائى واإلعدادي:  فقط ملديري املديريات واالدارات 

 

يف ملدرسني بني اهل يتم تمزيع املهام واملسئملةات بشول عادل . 172

 املدارس اكوممة ؟

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

 

  

املهنة  بشول واكتساب اخلربات والتنمة   التدريبهل تتمفر فرب . 173

 يف املدارس اكوممة ؟عادل للمدرسني 

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

 بشول يف اجلمعةات األهلة  بتقديم اخلدم  العاملمن يقمم هل . من واقع خربتك174

 لول من: عادل

 اعرف ال يمجد ال ال د ماإىل ح نعم

 9 6 3 2 1 ( الرجال والنساا أو الطاب والطلبات1

 9 6 3 2 1 املسلمني واملسةيةني( 2

 9 6 3 2 1 واكضر ( الريف3

 9 6 3 2 1 املهمش  ( املناطق4

 9 6 3 2 1 القادرين وغري ( القادرين5

 9 6 3 2 1 الطلب  من وغريهم املعاقني ( الطاب6

 ؟ يف ذلكعلةها  يعتمدوناليت  /األنشط  ما هي أكثر اآللةات .)أ( 174

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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SKIP دارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات وإ: 

التعةةنات يف املدارس اخلاص  بشول عادل يسمح بتوافؤ  . هل تتم175

 الفرب؟

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

 ال الي حد ما نعم . هل تمجد معايري وضعتها المزارة تنظم التعةةنات هناك؟176

1 2 3 
 

حصمل  السةاسات اليت تضمنيطبق القطاع اخلاب  . الي اي مدي177

 األطراف التالة  على خدمات تعلةم أساسي عادل :

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

 9 6 3 2 1 الفتةات( 1

 9 6 3 2 1 فالري( 2

 9 6 3 2 1 احمللةات( 3

 9 6 3 2 1 املناطق املهمش ( 4

 9 6 3 2 1 الفقراا وغري القادرين( 5

 9 6 3 2 1 الطاب املعاقني( 6

 9 6 3 2 1 املسلمني واملسةيةني( 7
 

 

 الوفااة: السادس القسم

 التعلةم؟ إسرتاتةلة  صةاغ  هلا وكل اليت اجلهات هي . ما178

1......................................................................................................................................2....

.................................................................................................................................3..........

............................................................................................................................ 

 من مصر يف اجلمعي العقل ُتمثل هذه اجلهات .هل179

 معلمني، معارض ،  مدني،مجاعات جمتمع منظمات

 إخل؟ مثقفني،

 فاعر ال ال نعم

1 2 9 

 اختةارهم؟ مت . كةف180

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3........................................................................................................................................... 
 

 

البةانات مم القرارات، هل بتستخد وإصدار والسةاسات اخلطط رسم . عند181

  مثل الدولة و  (IDSC)لة  مثلواإلحصااات واملؤشرات الناجت  عن املنظمات احمل

UNESCO)و (HDR  ؟دعم السةاسات وخطط العمل املستقبلة  يف 

 ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

 اعرف

1 2 3 6 9 
 

   

 

 



 

513 

للمزارة )المزارة/  املختلف  املستميات بني التنسةق يتم . هل182

 والسةاسات اخلطط رسم ديري / االدارات التعلةمة ( عندامل

 القرارات؟ وإصدار

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

 ................................................................... أ. ما هي آلةات وخطمات التنسةق؟  )االنرتنت؟ .....( 182

 

عمل بها(  تستطةع اختاذ قرارات دون الللما جلهات أعلى يف . )اجله  اليت ت183

 المزارة معظم المقت/أحةانا/نادرا؟

 اعرف ال نادرًا أحةانا غالبا

1 2 3 9 

 

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم 

 9 3 2 1 بالامركزي ؟ األساسي التعلةم بشئمن اكومم  ولمائح قرارات تتسم . هل184

 9 3 2 1 مفةدة وجيب تطبةقها؟ . هل ترى الامركزي 185

 

. عندما يتقدم املماطن بطلب خدم  من اجله  اليت تعمل بها، 186

 ما هم متمسط زمن االستلاب ؟

 

 ساع             

 

هل تتم مجةع إجرااات اكصمل على اخلدم  يف نفس املوان؟187  اعرف ال ال الي حد ما نعم 

1 2 3 9 

 

 

أقصى تعمل بها )المزارة/ املديري / االدارة( اجله  اليتهل ُتيقق . 188

 ؟استفادة من املمارد املتاح  لديها

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 9 

 . كةف يتم ذلك؟189

 

 .................... .................... ..........

.................................................... 

SKIP ملديريات واالدارات التعلةمة  وإدارتي اإلبتدائى واإلعدادي:فقط ملديري ا 

أقصى استفادة من  املدارس اكوممة هل ُتيقق . 190

 ؟املمارد املتاح  لديها

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 
 

 

. هل هناك مشروعات تعلةمة  مممل  من جهات معمن  أجنبة  مثل الةمنسوم 191

 وغريها؟

 اعرف ال ال نعم

1 3 9 
 

  . ما هم إمجالي مبلغها يف احملافظ ؟192

 ألف جنةه            

 . ما هي األنشط  اليت تقمم بها؟ 193

 

 

 .................... .................... ....................

 .................... .................... ....................

............................ .................... ............ 
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.................... .................... ....................  . أين تتم تلك األنشط ؟ )القرى/املراكز(194

.................... .................... .................... 

وتلك األماكن؟ )مثًا بناا على  . كةف يتم اختةار تلك األنشط 195

 اختةاركم/ بناا على تنسةق مشرتك،...(

 .................... .................... ....................

.................... .................... .................... 
 

. هل مت عمل دراس  أثر لتلك املساعدات األجنبة ؟196  اعرف ال ال أحةانا نعم 

1 2 3 9 

 

 لقةاس دوري  استطاعات بإجراا اجله  )االدارة/املديري ( تقمم . هل197

           األساسي؟ التعلةم خدمات عن املماطنني رضا مدى

 اعرف ال يمجد ال ال أحةانا نعم

1 2 3 6 9 
 

 اعرف ال يمَجد ال غريةَص َمتمسط  َكبرية :. إىل مدى )........ ( كايف يف املدارس اكوممة 198

 9 6 3 2 1 عدد املعلمني باملدرس  .1

 9 6 3 2 1 املدرسة  )الوتب، الطباشري،....( حلدم املستلزمات .2

 9 6 3 2 1  عدد الفصمل .3

 9 6 3 2 1 األنشط  .4

      املةاه دورات عدد .5
 

 اعرف ال ديمَج ال َصغرية َمتمسط  َكبرية كفااة تمزيع املعلمني على املدارس؟ . ما مدى199

1 2 3 6 9 
 

SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

إىل حد  نعم 

 ما

 ال اعرف ال يمجد ال

املمارد املتاح  إلةها أفضل استغال معةات األهلة  اجلتستغل رأيك هل . 200

 وبدون إهدار ؟
1 2 3 

6 
 

202 
9 

 .................................................................................... . إزاي ده بةيصل؟201

...................................................................................... 

التعلةم األساسي خدماتها يف أقل بالعامل  معةات األهلة  اجلتقدم  . هل202

 ا على التصاريح()منذ وقت حصمهل وقت ممون؟
1 2 3 6 9 

 

SKIP ادارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات و: 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم ؟أقصى استفادة من املمارد املتاح  لديها املدارس اخلاص هل ُتيقق . 203

1 2 3 9 
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 الفعالة : السابع القسم

 ابللتدريب واكتس باجله  اليت تعمل بها فرب تتمفر . هل204

املهنة ؟ والتنمة  اخلربات  

يمجد ال ال إىل حد ما نعم اعرف ال   

1 2 3 6 9 

 

SKIP ملديري املديريات واالدارات التعلةمة  وإدارتي اإلبتدائى واإلعدادي: فقط 

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم 

 مستمى لضمان قانمنة  ضمابط بمضع اكومم  قامت . هل205

 سي؟األسا التعلةم جمدة
1 2 3 6 9 

 

 . ما هم عدد املدارس يف احملافظ ؟206

 

 

  . ما هم عدد املدارس اليت حصلت منهم على شهادة االعتماد واجلمدة؟207

 

 وتنمي والعملة  العلمة  التامةذ احتةاجات التعلةمة  املناهج ُتماكب . هل208

 والعملة ؟ العلمة  قدراتهم

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 9 
 

 اعرف ال كايف غري إىل حد ما  كايف :من كل كفاي  مدى . ما209

 9 3 2 1 للمعلمني الرتبمي واإلعداد التمهةل -1

 9 3 2 1 للمعلمني عملها يتم اليت التدريبة  الدورات -2

SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

 . كةف يتم ذلك؟211 ال إىل حد ما نعم :. هل يمجد دور فعال لح210

 اجلمعةات األهلة  يف تقديم أنشط  تمعة  عن التعلةم وأهمةته -1
1 2 

3 ............................ 

.............................. 

اجلمعةات األهلة  يف تقديم أنشط  تعلةمة  )دروس تقمي /منح  -2

 ب الطل مهارات لتنمة  دراسة /تمفري زي( وبرامج
1 2 

3 ............................ 

.............................. 

 املعلمني قدرات تنمة  يف اجلمعةات األهلة  -3
1 2 

3 ............................ 

.............................. 

 اجلمعةات األهلة  يف الرقاب  على سةاسات المزارة واملدارس -4

1 2 
3 

 

 

............................ 

.............................. 

جملس األمناا يف تمصةل احتةاجات أولةاا األممر ومشاكل الطلب  والرقاب   -5

 على اخلدمات اليت تقدمها املدارس

1 2 3 ............................ 

.............................. 

 ............................ 3 2 1 عن حقمقهميف متثةل الطلب  والدفاع  إحتاد الطلب   -6

.............................. 
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 ............................ 3 2 1 يف تقديم أنشط  تمعة  وبرامج تعلةمة  إلعاما  -7

.............................. 

 ............................ 3 2 1 يف الرقاب  على سةاسات المزارة وأنشط  املدارس إلعاما  -8

.............................. 

 ............................ 3 2 1 يف تقديم أنشط  تمعة  ملساجد والونائسا  -9

.............................. 

يف تقديم أنشط  تعلةمة  )دروس تقمي /منح  ملساجد والونائسا  -10

 دراسة / تمفري زي مدرسي(

1 2 3 ............................ 

.............................. 

 ............................ 3 2 1 يف متثةل املعلمني والدفاع عن حقمقهم نقاب  املعلمني  -11

.............................. 

 3 2 1 الشبوات االجتماعة  واالنرتنت  -12
 

354 

............................ 

.............................. 

 

 

 الفساد موافي : الثامن القسم
 

والفساد  الرشمة ملوافي  آلةات اسرتاتةلة  أو ترون أن اكومم  ُتطمر . هل212

 بالتيديد؟ يف قطاع التعلةم

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 9 
 

 

 

 شاوى؟. يف رأيك، إيه األسباب اليت تدعم املمظفني يف التعلةم لقبمل ر213

 أعرف ال _____________أخرى)تذكر( ضعف الرقاب  اكاج  املستمرة للمال مرتبات ضعةف 

A B C X Z 
 

 
 

 اعرف ال ال نعم

 9 2 1 . هل حصل عندكم يف اجله  اليت تعملمن بها حاالت رشاوى؟214

 9 2 1 . هل مت التيقةق فةها؟ 215

SKIP   دارة اجلمعةات األهلة افقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

حلم قضايا الفساد املعلن عنها يف اجلمعةات . من وجه  نظرك 216

 ماقع الفساد يف تلك املنظمات؟..... لاألهلة  العامل  بالتعلةم األساسي 

 ال اعرف ال يمجد اقل من تساوي أكرب من

1 2 3 
6 9 

 

218 
 

 

 

 

 

ملوافي  الفساد يف من جانب اجلمعةات األهلة  هناك مبادرات جمتمعة  . هل 218

 القطاع؟

 اعرف ال ال نعم

1 3 9 

  أساسي؟ أهلة  تقدم خدمات تعلةماليت تمرطت فةها مجعةات  الفساد قضايا عدد . كم217
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SKIP دارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات وإ: 

املدارس اخلاص  حلم قضايا الفساد املعلن عنها يف . من وجه  نظرك 219

 ؟املدارسماقع الفساد يف تلك ..... لامل  بالتعلةم األساسي الع

 ال اعرف ال يمجد اقل من تساوي أكرب من

1 2 3 
6 9 

 

221 

 

  خاص  تقدم خدمات تعلةم أساسي؟ اليت تمرطت فةها مدارس الفساد قضايا عدد . كم220

 

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم 

 9 6 3 2 1 ؟بقمانني حمارب  الفساد  املدارس اخلاصتلتزم  . هل221

 9 6 3 2 1 ؟مع األطراف املنمط  مبيارب  الفساد املدارس اخلاص تتعاون  . هل222

 املساال : التاسع القسم

العاملني يف اجله  اليت تعمل بها  تقمم اجلهات التالة  مبساال   . هل223

 )المزارة/املديري /االدارة(:

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

 9 3 2 1 العام للتعلةم المزارة وكةل (1

 9 3 2 1 األساسي للتعلةم املركزي  اإلدارة (2

 9 3 2 1 املالة  على مستمى املديري  اإلدارة (3

 9 3 2 1 اجلمعةات األهلة  (4

 9 3 2 1 األمناا جمالس (5

 9 3 2 1 املعلمني نقاب  (6

 9 3 2 1 احمللة  اجملالس (7
 

 

املالة  على اجله  اليت تعمل بها   للمراجع مستقل  جهات هناك . هل224

 )المزارة/املديري /االدارة(؟

 اعرف ال ال نعم

1 2 9 

  اجلهات؟ تلك اذكر بنعم اإلجاب  حال  . يف225

1...................................................................................................................................2...

................................................................................................................................ 

 

 أ. ما دوريته؟ 227 اعرف ال ال نعم 

 ......... 9 2 1 علةوم يف اجله  اليت تعملمن بها؟ مالي تفتةش عمل يتم . هل226

 علةوم يف اجله  اليت تعملمن بها؟ فين تفتةش عمل يتم . هل227
1 2 

9 

228 
......... 
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SKIP   ادارة اجلمعةات األهلة فقط ملديري املديريات واالدارات خاص: 

 عن للوشف تقارير من اكومم  تصدره ملا ممازي  تقاريراجلمعةات األهلة   . هل تصدر228

 ثغرات؟ أو فروق أي 

 اعرف ال ال نعم

1 2 9 

 

 األساسي؟ التعلةم جمال يف النفقات لتتبع بدراسات تقمم اليت . هل لديك علم باجلهات229

1.......................................................................................................................................2...

................................................................................................................................ 

 نتائلها؟ نشر يتم . وأين230

1......................................................................................................................................2....

................................................................................................................................. 

 

SKIP دارة القطاع اخلابفقط ملديري املديريات وإ: 

 اعرف ال يمجد ال صغري متمسط كبري ؟اخلاص  املدارسني بالعامل تقمم اجلهات التالة  مبساال   . إىل أي مدى231

 9 6 3 2 1 والتعلةم الرتبة  وزارة (1

 9 6 3 2 1 األمناا جمالس (2

 9 6 3 2 1 األممر أولةاا (3

 9 6 3 2 1 اجلمعةات األهلة  (4

 

 ما دوريته اعرف ال ال نعم 

 العمل رس اخلاص  مببادئيف املدا العاملني التزام مدى الختبار مالي تفتةش عمل يتم . هل232

 التعلةم؟ قطاع داخل
1 2 9 ..... 

 يف املدارس اخلاص  مببادئ العاملني التزام مدى الختبار دوري فين تفتةش عمل يتم . هل233

 التعلةم؟ قطاع داخل العمل
1 2 

9 

 
....... 
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 الباحث مالحظات
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 ات التعريفيةالبيان

  المحافظة

  المركز

 ........................................ القرية

 ........................................ اسم الجهة

 ........................................... العنوان

 .................................................. تاريخ المقابلة

 ............................................ قت المقابلةو

 ...................................................... اسم الباحث

 ..................................................................... اسم المبحوث:

بالسنوات ( العمر 
 الكاملة(

  
 

 2 أنثى 1ذكر  النوع
 

 .................................................................................. الوظيفة

 عاملي   يادات
 

 ع المدرسة: نو مكان العمل
 

 01.............................ازهري غير) حكومي
 02...................... منح أو دعم يتلقى حكومي
 03............................................تجريبي
 04..................................... عربي خاص
 05......................................لغات  خاص
 06......................................دولي خاص
 96________________________أخرى

 مؤهل متوسط  الحالة التعليمية:

 مؤهل جامعى 

 ستيرماج 

 دكتوراة 

 )..............................................أخرى )تذكر 

            / المحمولرقم التليفون
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مث ليت يذكرها املبيمث سري  متاما ولن يتم ربطها باملبيا واآلراا رأيك. املعلممات معرف  ويهمنا املقدم  التعلةم خدمات عن االستبةان هذا

 شخصةًا.

 : املشارك األول  القسم

يا ترى  . 301

املدرس  بتشارك 

 اكومم  يف:

و  القمانني . إعداد1

التشريعات اخلاص  

 بالتعلةم

 . حتديد2

 احتةاجات

املماطنني اخلاص  

 بالتعلةم

. إعداد اخلطط 3

والربامج 

 التعلةمة 

.متابع  وتقةةم 4

العملة  

 التعلةمة 

. صنع 5

ممازن  

 التعلةم

: إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "ال" 301جع را

 إسمل:
 

 إيه كان السبب؟ . 302
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ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

عم
ن

 

ال
 

ف
عر

ال أ
 

 ........اكومم  ال تسمح لنا باملشارك . -1

اليت  لةست لدينا القدرات الفنة  واملالة  -2

 .........................تسمح لنا باملشارك .

 لسنا مهتمني بذلك النمع من املشارك .. -3

 أخرى )تذكر( ........................... -4

A 
 
 
B 
 
C 

X 

1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 1 2 9 

 

 :  إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" إسمل :301راجع 

 ؟ املشارك أشوال تلك  هي)أ( ما  303 

1...............................................................2...................................................................... 

3...............................................................4...................................................................... 
 

 )ب( إىل أي مدى هذه املشارك  مؤثرة أو فعال ؟ 302
 اعرف ال صغري متمسط كبري

1 2 3 9 
 

 املدرس  بتاخد رأي الطلب  . الي اي مدي303

يف  مبشاركتهم أو أولةاا األممر أو بتسمح

نعم :تقةةم
 

الي حد ما
 

 ج ج
يوجد

 

 ج
اعرف

 واللي بتاخدفيهم . مين 304 
 رأي ؟

كان في  ت ثير  رطيا ت. 305
 ؟ط دهرألل

 اعرف ج ج نعم الطالب األمر ولي

 A B 1 2 9 9 6 3 2 1 تدريسهم وطرق المعلمين .1
 A B 1 2 9 9 6 3 2 1 المدرسية اإلدارة .1
 A B 1 2 9 9 6 3 2 1 المدرسية األبنية .1

 A B 1 2 9 9 6 3 2 1 المدرسية األنشطة .10
 A B 1 2 9 9 6 3 2 1 التعليمية المناهج .11
 وأسعاره الكانتين .11
 

 

1 2 3 6 
9 

A B 1 2 9 
 

 : الشفافة الثاني القسم

 مل أطلب معلمم  ال إىل حد ما نعم 

 . عندما حتتاجمن ملعلمم  من اإلدارة التعلةمي هل حتصلمن علةها ؟306
1 2 

3 

307 
6 

  3 2 1 )أ(. هل يتم ذلك بسهمل ؟ 306
 

306 
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 اعرف ال ال يمجد ال إىل حد ما نعم 

من جانب أولةاا لطلبات اكصمل على معلممات العاملمن يف املدرس   ستلةبيهل . 307

 األممر أو التامةذ
1 2 3 6 9 

 9 6 3 2 1 . هل هناك تمصةف وظةفي للعاملني يف املدرس ؟308
 

 9 6 3 2 1 . هل هم متاح عانة ؟309

 

. يف حال  إحتةاج املدرس  لتعةني 310

 جديد: ممظف أو معلم
 طريق  النشر أو االختةار

حةث  10إىل  1. لم فةه مقةاس من 311

أعلى درج  شفافة ، إيه الدرج    10

 اللي تديها لعملة  ......

 كةف يتم اإلعان عن المظةف ؟  -أ
................................................................. 

..................................................................... 

 

 كةف يومن االختةار بعد ذلك؟ -ب
................................................................. 

..................................................................... 

 

 

أي  الطلب  مباشرة وتعلمهم  مع أولةاا األممر أوبتتماصل  املدرس ترى  يا. 312

 أو أممر متعلق  بح:   قرارات

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

 9 6 3 2 1 الدراسة  املصروفات -أ

 9 6 3 2 1 تقمم بها اليت األنشط  -ب

 9 6 3 2 1 وتمقفها واستمرارها الدراس  -ج

 9 6 3 2 1 الدراسي)االسم(  مستمى -د
 

 

 إلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" أو "إىل حد ما" إسمل ::  إذا مت ا312راجع 

 . كةف تقمم املدرس  بذلك؟ من خال:313

نشرات  اجتماعات

 دوري 

كراس  

 متابع 

شهادات 

 شهري 

مقابات 

 شخصة 

اعانات على 

 اكائط

خطابات 

 ومراسات

اباغ التلمةذ/ ولي  تلةفمنات

 االمر شفاه 

بطريق  غري  اإلنرتنت

 رمسة 

 ىأخر

A B C D E F G H I J k X 

 

 اسملمأولةاا األممر ي ممون أو علنا متاح  درس امل ونفقات إيراداتترى  يا. 314

  بسهمل ؟ عرفمهايو عنها

 ال اعرف ال نعم

1 

 )لم نعم: اطلع على الوشمف(

2 9 

 

 

 

 

310 
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 : دور القانمنالثالثالقسم 

 فقط ملدير/ناظر املدرس : 

واللمائح املنظم  لسري العمل )املتعلق هل يلتزم بالقمانني . 315

 بالتعلةم األساسي( كل من:

إىل حد  نعم

 ما

ال  ال

 يمجد

نسب  /عدد غري )أ( ما هي  315 ال اعرف

 ؟امللتزمني

 9 6 3 2 1 اإلداريني باملدرس   -1
 

 

  9 6 3 2 1 ني باملدرس املعلم -ب
 

 

ئح املنظم  بالقمانني واللما ني باملدرس هل يلتزم املعلم. 316

 جلمدة التعلةم 

إىل حد  نعم

 ما

ال  ال

 يمجد

ال 

 اعرف

نسب  /عدد غري )ب( ما هي  316

 ؟امللتزمني

1 2 3 6 9  
 

 

 االستلاب : الرابع القسم

)فصمل للمعاقني،  ؟ومتطلباتهم الطلب  الحتةاجات بتستلةب درس . هل امل317

 ةن  للفتةات..(، االستلاب  الحتةاجات معزيادة أنشط ، تغةريمعلمني

 يمجد ال اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 
 

318 

 ............................................... ؟)أ( كةف حيدث ذلك 317

................................................ 
 

 على والرد املماطنني شواوى  لسماع آلةات املدرس  تمفر . هل318

)صندوق شواوي/ مقابات/  األساسي؟ بالتعلةم املتعلق  متساؤالته

 تلةفمنات/ ....(

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 
 

322 

 )أ( ما هي هذه اآللةات؟ )اطلع على اآللةات( 318

 

................................................................ 

................................................................ 

 

 فقط ملدير/ناظر املدرس :

 ............................................... فةما خيص املشوات اليت يف استطاع  املدرس  حلها:

 ؟م وملقدم  إلةهم متمسط زمن االستلاب  للشواوى اما . 319 ................................................

للشواوى املقدم  إلةهم من إمجالي عدد  املدرس ما نسب  استلاب  . 320

 ؟املقدم  للمدرس  الشواوى

............................................... 

................................................ 

 ............................................... . كةف يتم ذلك؟321

................................................ 
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 القسم اخلامس: العدال 

 على يف املدرس   والرتقي التعةني يعتمد . هل322

 اجلدارة؟ نظام

 اعرف ال يمجد ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 6 9 

لرتقي املمظفني أو  . ما هي اإلجرااات املتبع 323

 ؟ املعلمني

 

...............................................................................  

........................................................................ 

................................................................................. 

 

بشول ةمة  تقدممن اخلدم  التعليف رأيك هل . 324

 عادل لول من:

 ال ينطبق ال إىل حد ما نعم

 )مل تقدم طلبات من جانبهم(

 ال اعرف

 9 6 3 2 1 الطاب والطالبات -أ

 9 6 3 2 1 القادرين وغري القادرين -ب

 9 6 3 2 1 الطاب املعاقني وغريهم من الطلب  -ج

 حد ما" إسمل :مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" أو "إىل : إذا 324راجع 

 للمساواة بةنهم )نسب  املعاقني،...(علةها  ونتمدتعاليت  / األنشط ما هي اآللةات. 325

................................................................................................................................ 

............................................................................................ ................................... 

 

 ال اعرف ال يمجد ال كد ما نعم يف مدرستك:هل يتم تمزيع املهام واملسئملةات بشول عادل . 326

 9 6 3 2 1 بني اإلداريني وبعضهم

 9 6 3 2 1 ني وبعضهماملعلمبني 

  

املهنة   اخلرباتاملهارات و واكتساب التدريبفرب  يتم تمزيعهل . 327

 بني العاملني يف مدرستك؟ بشول عادل

 ال اعرف ال يمجد ال كد ما نعم

1 2 3 
6 9 

 

330 

 

. هل تمجد معايري يتم على أساسها تمزيع 328

 فرب التدريب؟

 ال الي حد ما نعم

1 2 
3 

330 

 ........................................................................................ . زي إيه املعايري دي؟329
 

 

 نساا رجال 

 . ما هم إمجالي عدداملعلمني يف املدرس  )رجال ونساا(330

 

  

 . ما هم عدد املعلمني )رجال ونساا( يف املناصب العلةا؟ )مدرس أول،.....(331
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 الي عدد اإلداريني )نساا ورجال( يف املدرس . ما هم إمج332

 

  

 . ما هم عدد اإلداريني )رجال ونساا( يف املناصب العلةا؟ )مدير،.....(333

 

  

 . ما هم عدد املعاقني العاملني يف املدرس ؟ 334

 

  

 القسم السادس: الوفااة

 ال اعرف ال يمجد ال إىل حد ما نعم 

 9 6 3 2 1 عدد املعلمني لديوم كايف؟. من وجه  نظرك، هل 335

 9 6 3 2 1 .  من وجه  نظرك، هل املمارد املالة  املتاح  لوم كافة ؟336

تستغل املدرس  املمارد املتاح  إلةها أفضل يف رأيك هل . 337

 استغال وبدون إهدار ؟
1 2 3 6 9 

 ..................................................................................... . كةف يتم ذلك؟ 338

................................................................................... 

.................................................................................... 

 فقط ملدير/ناظر املدرس :

 . أين تقع املشول ؟340 ال إىل حد ما نعم 

 3 . هل عدد الساعات اليت حددتها المزارة لول مادة كافة  ؟339

 2 3 

........................... 

........................... 

............................ 

 القسم السابع: الفعالة 

 . كةف يتم ذلك؟345 ال أعرف ال إىل حد ما نعم 

 العلمة  التامةذ احتةاجات التعلةمة  املناهج ُتماكب . هل341

 والعملة ؟ العلمة  قدراتهم وتنمي والعملة 
1 2 3 9 

............................ 

............................ 

التعلةم اإلجيابي والنشط الذي من باملدرس  هل ُيشلع املعلم. 342

 نفسه؟ الطالبيعتمد على 
1 2 3 9 

............................ 

.............................. 

إجراا أنشط  إضافة  )صةفة  وغري صةفة ( من رس  يتم باملد . هل343

 تنمة  مهارات الطلب  ؟ منهاش
1 2 3 9 

............................ 

.............................. 

لمجةا املعلممات هل يتم استخدام التقنةات اكديث  أو تونم. 344

 ؟رس  واالتصاالت باملد
1 2 

3 

 

9 
 

346 

............................ 

.............................. 

 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم . هل لديوم يف املنطق  أي  مجعةات أهلة  مهتم  بالتعلةم؟346

1 2 3 
9 
 

350 



 

527 

 

 

 

إىل حد  نعم :. هل يمجد دور فعال لح347 

 ما

 . هل أنت راض عنه؟349 . كةف يتم ذلك؟348 ال

 غري راضي إىل حد ما راضي 

. اجلمعةات األهلة  يف تقديم أنشط  تمعة  عن 1

 التعلةم وأهمةته
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

. اجلمعةات األهلة  يف تقديم أنشط  تعلةمة  2

 روس تقمي /منح دراسة /تمفري زي( وبرامج)د

 الطلب  مهارات لتنمة 

1 2 

3 ............................ 

.............................. 1 2 3 

 املعلمني قدرات تنمة  يف . اجلمعةات األهلة 3
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

جلمعةات األهلة  يف الرقاب  على سةاسات ا . 4

 2 1 المزارة واملدارس
3 

 

353 

............................ 

.............................. 
1 2 3 

 

إىل حد  نعم :. هل يمجد دور فعال لح350 

 ما

 . هل أنت راض عنه؟352 . كةف يتم ذلك؟351 ال

 غري راضي إىل حد ما راضي 

األمناا يف تمصةل احتةاجات أولةاا جملس   .1

األممر ومشاكل الطلب  والرقاب  على اخلدمات 

 اليت تقدمها املدارس

1 2 

3 ............................ 

.............................. 1 2 3 

يف متثةل الطلب  والدفاع عن  إحتاد الطلب   .2

 حقمقهم
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

يف تقديم أنشط  تمعة  وبرامج  إلعاما  .3

 تعلةمة 
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

يف الرقاب  على سةاسات المزارة  إلعاما  .4

 وأنشط  املدارس
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

 يف تقديم أنشط  تمعة  ملساجد والونائسا  .5
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

يف تقديم أنشط  تعلةمة   ملساجد والونائسا  .6

 )دروس تقمي /منح دراسة / تمفري زي مدرسي(
1 2 

 

3 

............................ 

.............................. 
1 2 3 

يف متثةل املعلمني والدفاع عن  نقاب  املعلمني  .7

 حقمقهم
1 2 

3 ............................ 

.............................. 
1 2 3 

 الشبوات االجتماعة  واالنرتنت  .8

1 2 
3 

 

353 

............................ 

.............................. 
1 2 3 
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 القسم الثامن: موافي  الفساد 

 ال اعرف يمجد ال ال إىل حد ما نعم 

 3 2 1 هدايا للمدرسني؟ أولةاا األممر أو الطلب  بةلةبمترى  يا. 353
6 

9 
 

355 

 9 6 3 2 1 . يا ترى بةعملم كده بشول متورر؟354

 3 2 1 ؟اخلاص  بهمشرف الن مماثةق مدرسامل يتبعهل . 355
6 

9 
 

357 

....................................................................................................... . ما مضممن تلك املماثةق؟356

.................................................................... 
 

ها املنمط ب الرقابة مع األطراف املدرس  تتعاون  . كةف357

 ؟حمارب  الفساد

.......................................................................... 

................................................................................. 
 

 

 

 

لفساد وا الرشمة ملوافي  آلةات اسرتاتةلة  أو ترون أن اكومم  ُتطمر . هل358

 بالتيديد؟ يف قطاع التعلةم

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم

1 2 3 9 
 

 

 

 . يف رأيك، إيه األسباب اليت تدعم املمظفني يف التعلةم لقبمل رشاوى؟359

 أعرف ال _____________أخرى)تذكر( ضعف الرقاب  اكاج  املستمرة للمال مرتبات ضعةف 

A B C X Z 
 

 

 
 

 اعرف ال ال نعم

 . هل حصل عندكم يف اجله  اليت تعملمن بها حاالت رشاوى؟360
1 2 

9 

362 

 9 2 1 . هل مت التيقةق فةها؟ 361
 

 : املساال التاسعالقسم 

 . ما دوريته364 اعرف ال ال نعم 

 .................................. 9 2 1 علةوم يف املدرس ؟ مالي تفتةش عمل يتم . هل362

 علةوم يف املدرس ؟ فين تفتةش لعم يتم . هل363
1 2 

9 

364 
.................................. 

 

 من . هل يتم مساال  العاملني يف املدرس 364

 جانب:

 ال ال إىل حد ما نعم

 يمجد

 ال

 اعرف

 . كةف يومن ذلك؟365

 .................................. 9 6 3 2 1 املديري  التعلةمة  .أ 

 .................................. 9 6 3 2 1 علةمة الت اإلدارة .ب 
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 .................................. 9 6 3 2 1 املماد ممجهي .ج 

 .................................. 9 6 3 2 1 واجلمدة االعتماد هةئ  .د 

 .................................. 9 6 3 2 1 اجلمعةات األهلة  .ه 

 .................................. 9 6 3 2 1 مناااأل جمالس .و 

 .................................. 9 6 3 2 1 املعلمني نقاب  .ز 

 احمللة  اجملالس .ح 
1 2 3 

6 

366 

9 

 

.................................. 

 

:  إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" أو "إىل حد ما" إسمل 364راجع 

: 

 المظةفي؟ لتمصةفوم مساالتوم وفقًا . هل تومن366

 ال نعم

1 
 

369 
2 

 ............................................................... . ما هم السبب؟368

 فقط ملدير/ناظر املدرس :

 ملراقب  التالة  ).....( الازم  اجلهات متتلك . يف رأيك، هل369

  وأداا املدرسنيأنشط  املدرس   ومتابع 

 المعي والفهم الوايف القدرات الفنة  القدرات البشري 

 ال  إىل حد ما  نعم ال  إىل حد ما  نعم ال  إىل حد ما  نعم

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 املعلمني نقاب  -أ

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 جمالس األمناا -ب

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 احتاد الطلب  -ج
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ليت يذكرها املبيمث سري  متاما ولن يتم ربطها باملبيمث ا واآلراا رأيوم. املعلممات معرف  ويهمنا املقدم  التعلةم خدمات عن حبث هذا

 .شخصةًا

 املشارك : األول القسم
 

. هل 401

تشاركمن 

 اكومم  يف:

و  القمانني . إعداد1

التشريعات اخلاص  

 بالتعلةم

 . حتديد2

 احتةاجات

املماطنني اخلاص  

 بالتعلةم

. إعداد اخلطط 3

والربامج 

 التعلةمة 

.متابع  وتقةةم 4

العملة  

 التعلةمة 

. صنع 5

ممازن  

 التعلةم

 ب  يف أحد اكاالت بح "ال":: إذا مت اإلجا401راجع 

 إيه كان السبب؟ . 402
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 :  إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "نعم" إسمل :401راجع 

 ؟ املشارك أشوال تلك  هي. ما 403

1...............................................................2...................................................................... 

3...............................................................4...................................................................... 

 

 ه املشارك  مؤثرة أو فعال ؟)ب( إىل أي مدى هذ 302
  اعرف ال صغري متمسط كبري

1 2 3 9 
 

للملتمع )املماطنني واملنظمات اكوممة  األخرى( من إىل أي مدى تسمي. 404

 فةما يلي: ومشاركتمب

 ال اعرف ال يمجد صغري متمسط كبري

 9 6 3 2 1 التعلةمة  اخلاص  بهم حتديد االحتةاجات -1

 9 6 3 2 1 إعداد اخلطط والربامج -2

 9 6 3 2 1 املساعدة يف التنفةذا -3

 9 6 3 2 1 )تربعات ومساهمات مالة ( النماحي املالة  -4

 9 6 3 2 1 اجلمعة  وأنشطتها تقةةم -5

 :أو "متمسط" اسمل : إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "كبري"404راجع 

 ؟ . كةف حيدث ذلك405
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 الشفافة  :الثاني القسم

 مل أطلب معلمم  ال كد ما نعم 

 . عندما حتتاجمن ملعلمم  من المزارة هل حتصلمن علةها ؟406
1 2 

3 

407 
6 

  3 2 1 )أ(. هل يتم ذلك بسهمل ؟ 406

 

للمماطنني/ الطلب  عنوم وعن  معلممات. هل تتةيمن 407

معهم  مابتتماصلأو  من خال منشمرات، ملصقات أنشطتوم

 مةوروفمن اجلامع مثا باستخدام

 ال اعرف ال يمجد ال كد ما نعم

1 2 3 
6 

409 
9 

. كةف يتم ذلك؟ )باستخدام ملصقات، 408

 منشمرات، مةوروفمن اجلامع،..(

........................................................................................... 
 

 مع : اطلب نسخ . لم ملصقات: اطلع علةها()لم فةه بروشمر أو بةانات مطب
 

 بسهمل ؟ اهعرفيو عنها سملأي حد ي ممون أو علنا متاح وم ونفقات ومإيراداتترى  يا . 409

 )لم نعم: اطلع على الوشمف(

 ال اعرف ال نعم

1 2 9 
 

 

 ال اعرف يمجدال  صغري متمسط كبري : يف حال  اإلجاب  بح :"ال" يف أي منهما  اسمل :409و  407راجع 

عنوم أو عن اكصمل على معلممات أي مماطن  لطلبتستلةبمن إىل أي حد . 409

 أنشطتوم؟ )لم فةه بروشمر أو بةانات مطبمع : اطلع علةها(
1 2 3 6 9 

 

 

. يف حال  إحتةاجوم لتعةني ممظف 411

 جديد:
 طريق  النشر أو االختةار

 10إىل  1. لم فةه مقةاس من 412

رج  شفافة ، أعلى د 10حةث 

إيه الدرج   اللي تديها لعملة  

...... 

 كةف يتم اإلعان عن المظةف ؟  ( أ)
................................................................. 

..................................................................... 

 

 كةف يومن االختةار بعد ذلك؟ ( ب)
................................................................. 

..................................................................... 

 

 : دور القانمنالثالثالقسم 

 ال اعرف ال نعم 

 2 1 . هل سبق وصدر يف حقوم أي حوم قضائي؟413

 

9 
 

415 

 . ما ذا كان السبب؟414

 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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 : االستلاب الرابعالقسم 

والرد على  ني/ أولةاا األممر/ املعلملسماع  شواوى املماطنني أو طرق آلةات . هل عندكم415

 ؟ )صندوق شواوى أو اقرتاحات، خط ساخن،...( تساؤالتهم

 ال اعرف ال نعم

1 
2 

 

9 
 

418 

 هي هذه اآللةات؟ما . 417

 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 

 األشخاب؟ . هل سبق واستلبتم لشواوى أو طلبات هؤالا418
1 2 

 

9 
 

419 

 ................................................................................................. )أ(. كةف؟418

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

 اعرف ال ال نعم . هل حتتفظمن بسلات للشواوى املقدم  إلةوم؟419

1 
2 

 

9 
 

422 

 %       إلةوم؟ املقدم  استلابتوم لتلك الطلبات أو الشواوى نسب  . ما420

 يمم       للشواوى أو الطلبات؟ هم متمسط زمن االستلاب  . ما421

 

 ال اعرف ال يمجد صغري متمسط كبري :يف االعتبار . إىل أي مدى تمخذون422

 9 6 3 2 1 أولةاا األممر والطلب احتةاجات  -1

 9 6 3 2 1 األرياف/ املنطق  اليت تعةشمن بهاحتةاجات ا -2

 9 6 3 2 1 احتةاجات الفتةات -3

 :أو "متمسط" اسمل : إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "كبري"422راجع 

 يف ذلك؟علةها  ونعتمدتاليت  / األنشط ما هي أكثر اآللةات. 423

1...................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................... 
 

 القسم اخلامس: العدال 

 ال اعرف ال يمجد صغري متمسط كبري تقدممن خدماتوم بشول عادل للفئات التالة :إىل أي حد . 424

 9 6 3 2 1 الفتةات -1

 9 6 3 2 1 املسلمني واملسةيةني -2

 9 6 3 2 1 الريف -3
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 9 6 3 2 1 املناطق املهمش  -4

 9 6 3 2 1 الفقراا وغري القادرين -5

 9 6 3 2 1 الطاب املعاقني -6
 

 :أو "متمسط" اسمل : إذا مت اإلجاب  يف أحد اكاالت بح "كبري"424راجع 

 ؟ واألنشط  الين تقمممن بها يف هذا الصددما هي اآللةات . كةف ذلك/ 425

1........................................................................2......................................................................3.....

....................................................................4.................................................................... 

 

 

 نساا رجال 

 . ما هم إمجالي عدد العاملني باملوان )رجال ونساا(426

 

  

 . ما هم عدد العاملني )رجال ونساا( يف املناصب العلةا؟ 427

 

  

 . ما هم إمجالي عدد املستفةدين )نساا ورجال(؟428

 

  

 يف املناصب العلةا؟ )مدير،.....(. ما هم عدد اإلداريني )رجال ونساا( 429

 

  

 . ما هم عدد املعاقني العاملني يف املدرس ؟ 430

 

  

 عدد العاملني الذين يعملمن تطمعةا يف املوان؟ إمجاىل. ما هم 431

 

 

 . ما هم عدد حاملي املؤهات العلةا يف املوان؟432

 

 

 . ما هي نسب  غري القادرين والفقراا من بةنهم؟433

 

          

                        % 

 . ما هي نسب  املعاقني من بةنهم؟434

 

          

                        % 

 

 

 القسم السادس: الوفااة

 ال اعرف ال كد ما نعم 

 9 3 2 1 . من وجه  نظرك، هل عدد العاملني لديوم كايف؟435

 9 3 2 1 املتاح  إلةك كافة ؟.  من وجه  نظرك، هل املمارد املالة  436

 وم؟أقصى استفادة من املمارد التالة  املتاح  لديهمن إىل أي مدى حتقق. 437
1 2 3 

9 
 

439 
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 ............................................................................................................... . كةف يتم ذلك؟438

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
 

 

 

 القسم السابع: الفعالة 

واجتةاجاتهم  استطاعات لقةاس مدى رضا املماطنني عن خدمات التعلةم األساس أي إجرااب . هل قمتم439

 اطلع على نتائله يف حال  اإلجاب  بح "نعم" ؟يف هذا اجملال

 ال اعرف ال نعم

1 2 9 

  

 ا بةنهم. ما نسب  النسا442 . ما عدد املستفةدين441 ال اعرف ال نعم . هل تقمممن بمي من األدوار التالة ؟440

تقديم خدمات تعلةمة  )دروس تقمي / منح دراسة   -1

).... 
1 2 9 

  

برامج ، ووصةفة  فنة ، ورياضة ،تمفري أنشط   -2

 قدرات الطلب  ولتنمة  مهارات 
1 2 9 

  

  9 2 1 تنمة  قدرات املعلمني -3

 

 

 أخرى )اذكرها( ................
1 2 

 

9 

443 

  

 

 

 . عملتم إيه؟444 ال اعرف ال نعم رى هل تقمممن بمي  أنشط  بهدف:. يا ت443

 مراقب  السةاسات التعلةمة  -1
1 2 9 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

 األممر  تمعة  الناس والطلب  وأولةاا -2
1 2 9 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

تمصةل صمت املماطنني للمسئملني)مثًا صعدمت  -3

 مشول  تعلةمة  للمسئملني(
1 2 

 

9 

445 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 القسم الثامن: موافي  الفساد

 ال اعرف ال نعم خال اإلثين عشر شهرًا املاضة ؟؟ التعلةممبادرات ملوافي  الفساد يف بعمل أي   . هل قمتم445

1 2 

 

9 

447 

 ............................................................................................................................. كةف؟ ..446

.......................................................................................................................... 
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دراسات أو استقصااات حمل قضايا الفساد يف القطاع من منظمات اجملتمع املدني خال أي  إجراا ب ل قمتم. ه447

 (يف حال  اإلجاب  بح "نعم")اطلع على صمر التقارير   اإلثين عشر شهرًا املاضة ؟

 ال اعرف ال نعم

1 2 9 

 

 القسم التاسع: املساال 

 . ما دوريته؟450 اعرف ال ال نعم 

 .................................. 9 2 1 علةوم ؟ مالي تفتةش عمل يتم هل .448

 علةوم ؟ فين تفتةش عمل يتم . هل449
1 2 

 

9 

451 
.................................. 

 

 ال ال نعم . ما هي اجلهات اليت تقمم مبساالتوم /عمل تفتةش علةوم؟451

 اعرف

 . كةف يومن ذلك؟452

 ضامن االجتماعيوزارة الت .ط 
1 

2 9 ............................................................... 

 وزارة التعلةم .ي 
1 

2 9 ............................................................... 

 اجلمعةات األهلة  .ك 
1 

2 9 ............................................................... 

 األمناا جمالس .ل 
1 

2 9 ............................................................... 

 املعلمني نقاب  .م 
1 

2 9 ............................................................... 

 احمللة  اجملالس .ن 
1 

2 9 ............................................................... 

 جه  أخرى )اذكرها( ............................ .س 
1 2 

 

9 

453 

............................................................... 

 

خال  ثغرات أو فروق أي  عن للوشف تقارير من اكومم  تصدره ملا ممازي  أي  تقارير بإصدار . هل قمتم453

 (يف حال  اإلجاب  بح "نعم")اطلع على صمر التقارير ة ؟اإلثين عشر شهرًا املاض

 ال اعرف ال نعم

1 2 

 

9 

 نهاي  االستبةان

 

 . ماذا كانت نتائلها؟454

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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 ☺ابلةالمبحوث وانهي المق اشكر☺
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 اال حمو    ق،                                                                                                      

 

 ا حب و 

  طوع اشيعويا اشصح ا األخش اق    اشيد   وكماتق  ، احل

 

 (ا حمو   احلكوسا) 

ا /  ؤ وء اشقطوعول خاهل ئول   اشوزا   / س ييخ اشصحا / )خك ل خزا   اشصح

 س ييخ اارا ال اشصح ا/ س ييخ اشوح ال اشصح ا/ األ،بوء(

 

 

 فقط اشىلما اشبحث ألغياض تاحخ م اشب ووول

 اشقووو  حبك،  ييا اششخص ا اشب ووول
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 اشب ووول اشحىييف ا 

  احملوفظا

  ا يك 

 اشقييا
........................................ 

 ا ، ادما
........................................ 

 ........................................... اشى وا 

 تو يخ ا قونيلا
.................................................. 

 خقت ا قونيلا
............................................ 

 اشبوحث ا ،
...................................................... 

 ..................................................................... ا ، ا بحوث:

   (اشكوسلا نيوشا وال(  اشىمي
 

 اش وع
 2أنث   1ذ ر 

 

 اشوظ فا
.................................................................................. 

 سيفهل سحو ط (1 :اشحىل م ا احلوشا

 سيفهل جوسىى (2

 سوجاحري (3

 ركحو ا  (4

 أويى )تذكي..............................................( (5

 

 / احملموي ق، اشحل فو 
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 ال اعرف ال إىل حد ما نعم ال : اشكفوء 

1 2 3 9 

حمدث  خال اخلمس اتةلة  وطنة  للرعاي  الصية  األولة  تمجد إسرت هل .1

 R                                                               ؟سنمات املاضة 

1 2 3 9 

هل تمجد إسرتاتةلة  وطنة  ملوافي  األمراض مثل )السل / املاريا / فريوس  .2

 ؟سنمات املاضة حمدث  خال اخلمس  نقص املناع  البشري ......(

1 2 3 9 

 9 3 2 1 ؟حمدث  هل تمجد إسرتاتةلة  قممة  للصي  اإلجنابة  وتنظةم األسرة  3

 9 3 2 1 للتطعةم األطفال؟حمدث   هل تمجد خط  سنمي   .4

 9 3 2 1 السنمات اخلمس املاضة ؟  هل تمجد قائم  باألدوي  األساسة  حمدث  خال .5

 9 3 2 1 تطبق هذه االسرتاتةلةات؟ )يف حال  اإلجاب  لنعم( يف رأيك هل  .6

املخصص لقطاع الرعاي  الصية  األولة  من ممازن  الدول   هل حضرتك شايف أن .7

 ؟كايف

1 2 3 9 

 9 3 2 1 بوفااة )بدون هدر(؟ إنفاقه يتم هل .8

 1 لرعاي  الصية  األولة  ؟هل هناك مساعدات أجنبة  تقدم خلدمات ا  .9

 

2 

 

3 

 (13)س

9 

 (13)س

 ............................................................ هي اجلهات املقدم (منني؟ )إيه  .10

 9 3 2 1 هل هي كافة ؟ .11

 9 3 2 1 هل يتم إنفاقها بوفااة؟ .12

هل يتمفر مةثاق الشرف / مدون  قماعد السلمك منشمرة وممزع  على )اإلداريني/  .13

 R     األطباا/ الفنةني(؟                               
 نعم 

1 

 أحةانا

2 

 ال

3 

 

 ال يعرف

9 

 R 1 2 3 9هل تقمم المحدات واإلدارات الصية  بإجراا استقصااات الرضا المظةفي؟  .14
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 كبرية      R   ما هي معدالت رضا املمظفني عن عملهم؟ .15

1 

 متمسط 

2 

 ضعةف 

3 

 ال أعرف

9 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم

 R                           1 2 3 9لممظفني؟هل هناك تمصةف وظةفي واضح ومتاح ل .16

 المظةفي؟ باألدااهل املؤسس  الصية  تقمم بربط الراتب  .17

 

 

 

 

1 2 3 9 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم 

 9 3 2 1 هل يتم تقةةم أداا مقدمي خدمات الرعاي  الصية  األولة  بشول دوري؟ .18

 9 3 2 1 هل يتم تدريب العاملني بشول دوري؟ .19

 ................................... R ملتمسط ما هم عدد األطباا لول وحدة صية ؟      يف ا .20

 98ال أعرف 

 ................................   Rيف املتمسط كم عدد املرضى اللي بةتمافدوا على المحدة الصية  يف الةمم؟ .21

 98ال أعرف 

 9 3 2 1 م؟هل تتمفر األدوي  يف المحدات الصية  بشول دائ  .22

 9 3 2 1 هل تتمفر املستلزمات الطبة  املستخدم  للوشف يف المحدات الصية ؟ .23

 9 3 2 1 هل تتمفر األجهزة الطبة  اليت تعمل بوفااة يف المحدات الصية ؟ .24

يف رأيك، هل حتقق خدمات الرعاي  الصية  األولة  أقصى استفادة من املمارد   .25

 ؟املتاح  لديها )مالة  / غري مالة (

1 2 3 9 
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 يف رأيك، هل تقدم المحدات الصية  اكوممة  خدماتها يف..........:  .26

 9 3 2 1 ( وقت مناسب1          

 9 3 2 1 ( تولف  مناسب 2           

 9 3 2 1 ( جمدة مناسب 3            

 9 3 2 1 ( يف رأيك المصمل للخدم  سهل؟ 4            

 9 3 2 1 جرااات اكصمل علي اخلدم  سهل ؟( يف رأيك إ5            

 ؟الرعاي  الصية  األولة يف قطاع  .......المركزي تمجد  هل .27

 9 3 2 1 ( مالة 1            

 9 3 2 1 إداري / التشغةل( 2           

 9 3 2 1 إعداد اخلطط والربامج( 3           

 جةدة ؟اكوممة  ألولة خدمات الرعاي  الصية  ا بشول عام، كةف تقةم جمدة .28

1 

 متمسط 

2 

 سةئ 

3 

 ال أعرف

9 
 

 ثوو و: اشفىوش ا
 ال اعرف ال إىل حد ما نعم

هل هناك إدارات مسئملة  عن املتابع  والتقةةم ألداا خدمات الرعاي  الصية   .29

 األولة  ؟
1 2 

3 

 (33)س

9 

 (33)س

 ........................................................ ما هي اجلهات دى؟  .30

 ما هي دوري  إجراا املتابع  والتقةةم؟ .31

 

 

 

 أسبمعةا (1

 شهريا (2

 ربع سنمى (3

 نصف سنمى (4

 سنمى (5

 ( أخرى ).....................(8

 ( ال أعرف / مل حيدد9
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 نعم هل تقمم بنشر تقاريرها؟ .32

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال اعرف

9 

اا تقةةم خلدمات هل هناك أي مبادرات من قبل منظمات اجملتمع املدني إلجر .33

 card citizenالرعاي  الصية  األولة ، مثل بطاقات تقرير املماطنني 

report ؟ 

1 2 

3 

 (35)س

9 

 (36)س

 وإن وجد، هل كانت هناك عقبات؟  .34

1 2 

3 

 (36)س

9 

 (36)س

 عدم المصمل للمعلممات املطلمب  A لةه؟  .35

 Bعدم إعطااهم التصريح بإجراا التقةةم 

 C تعرضما ملضايقات 

X )......................................أخري )تذكر 

 مرتفع  R  ؟اكوممة  معدالت الرضا عن خدمات الرعاي  الصية  األولة  يما ه .36

1 

 متمسط 

2 

 منخفض 

3 

 ال أعرف

9 

فةما يتعلق خبدمات الرعاي  الصية  األولة ، إىل أي مدى أنت راٍض عن  .37

 أدوار اجلهات التالة ............:

 ىراض

1 

 إىل حد ما

2 

 غري راضى

3 

 ال أعرف

9 

 9 3 2 1 ( دور التمعة  للمؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس1

 9 3 2 1 ( الدور اخلدمي للمؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس2

 9 3 2 1 ( الدور اخلدمي لللمعةات األهلة 3

 9 3 2 1 ( دور اإلعام يف التمعة 4

 9 3 2 1 لرقابي لإلعام( الدور ا5

 9 3 2 1 ( التمعة  اللى بتقمم بها اجلمعةات األهلة 6
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 9 3 2 1 ( الدور الرقابي لللمعةات األهلة 7

 9 3 2 1 ( دور اكومم  )وزارة الصي  والعاملني بها(8

 9 3 2 1 ( دور املراكز البيثة  / اجلامعات9

 9 3 2 1 ( دور النقابات10

 9 3 2 1 خلاب( دور القطاع ا11

 9 3 2 1 ( دور جلان الصي  يف جملس الشعب والشمرى واجملالس الشعبة 12

 9 3 2 1 ( دور جلان الصي  يف اجملالس احمللة 13

 9 3 2 1 ( دور اجمللس األعلى للصي 14

 9 3 2 1 ( دور املنظمات الدولة 15

 

 ثوشثو: اشى اشا

 

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال اعرف

9 

خدمات الرعاي  الصية  األولة   اكوممة  وصملتضمن السةاسات  يك، هليف رأ  .38

 بطريق  شامل  وعادل ؟ كلهم لمماطننيل

1 2 3 9 

 R 1 2 3 9.......:هل هناك خريط  للرعاي  الصية  األولة  يف مصر تمضح .39

 9 3 2 1 االحتةاجات( 1

 9 3 2 1 نسب  التغطة ( 2

 9 3 2 1 تمزيع املمارد( 3

أسعار اخلدمات على مستمى مؤسسات الرعاي  الصية   ك اختاف يفهل هنا  40

  اكوممة ؟ األولة 

 

1 2 

3 

 (42)س

9 

 (42)س

 .............................................. ؟ (...........للميافظاتأليه،مثا:)وفقا يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما .41
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 ( النمع )ذكمر وإناث(A ندب والرتقي.......؟على أي أساس تتم قرارات التعةةنات وال .42

B الماسط  واحملسمبة ) 

Cاجلدارة والوفااة ) 

Dسنمات اخلربة ) 

Eاالحتةاجات ) 

Fتولةفات من المزارة ) 

G  حسب التقدير يف اجلامع ) 

X)..............................( أخرى )تذكر 

 نعم ...:عادل  مقارن  بمقرانهم يفهل رواتب الوادر الطيب ) األطباا، املمرضني،...(  .43

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال أعرف

9 

 9 3 2 1 القطاع اخلاب( 1

 9 3 2 1 يف المظائف األخرى( أقرانهم 2

 )الدول اجملاورة( على املستمى اإلقلةمي( 3

 

1 2 3 9 

مححا هححي االمتةححازات الححيت تعطححى للوححادر الطححيب للخدمحح  يف املنححاطق النائةحح ،      .44

 الريفة ،..؟  

A  بدل إعاش 

B حمافز 

C  السماح بفتح العةادات فرتة مسائة  بشول خاب 

X ).............................( أخرى 

هل هناك فروق بني مرتبات العاملني )يف نفس الفئ ( يف خدمات الرعاي  الصية   .45

 2 1 األولة ؟

3 

 (47)س

9 

 (47)س
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 تللميافظا A وإذا كانت اإلجاب  بنعم، وفقا ملاذا ؟  .46

 B  للمناطق النائة 

 C سنمات اخلربة 

D  الدراسات العلةا 

X  ).........................أخرى )تذكر 

بشحول عحادل لوحل     هل تقدم خدمات الرعاي  الصحية  األولةح  اكوممةح     يف رأيك .47

 :.........من

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال أعرف

9 

 9 3 2 1 اكضر/ الريف ( 1

 9 3 2 1 فظات/ احملااحمللةات( 2

 9 3 2 1 و العشمائةات/ املناطق املخطط املناطق املهمش ( 3

 9 3 2 1 / األغنةاا غري القادرين والفقراا ( 4

 9 3 2 1 ( ذوي االحتةاجات اخلاص  / األسمياا5

 9 3 2 1 ( أخرى )تذكر.............................................(8

 ................................................ ي منهم، ملاذا؟يف حال  اإلجاب  با يف أ  .48

 

  انيىو: ا شو كا

 

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال اعرف

9 

-هناك تنسةق بحني وزارة الصحي  والحمزارات األخحرى )التعلحةم      هل .49

وتطبةححق  وضححع عنححد...( -اإلعححام -الصححييالصححرف -املةححاه-البةئحح 

 ألولة ؟اسرتاتةلةات الرعاي  الصية  ا

1 2 3 9 

 هل تقمم المزارة بتقةةم المضع الصيي يف اجملتمع؟ .50

 
1 2 3 9 
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 احتةاجاته:للملتمع/ وحتديد  الصييلتقةةم المضع  ................. لمزارة الصي تتمفر  هل .51

 9 3 2 1 الذاتة  املمارد املالة ( 1

 9 3 2 1 املمارد البشري  واخلربة( 2

 9 3 2 1 مثل نظم املعلممات اجلغرافة املمارد التونملمجة  ( 3

تطحححمير اخلطحححط  يفهحححذا التقةحححةم  الحححمزارة نتحححائج هحححل تسحححتخدم .52

 ؟الصية  األولة  لقطاع الرعاي  اإلسرتاتةلة 

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال أعرف

9 

 تقمم المزارة بإشراك أطراف أخرى يف....................: هل .53

 9 3 2 1 حتديد االحتةاجات( 1

 9 3 2 1 والربامجاخلطط  إعداد( 2

 9 3 2 1 ( مناقش  املةزانة  )اإليرادات والنفقات(3

 9 3 2 1 والتقةةم تابع ( امل4

 9 3 2 1 الصيي المعيرفع ( التمعة  و5

 يف حال  اإلجاب  با أو ال اعرف يف كل األسئل  )انتقل إىل خامسًا(

 ما هي أكثر اجلهات مشارك ؟ .54

 

 

 

 

 

 

 

 A ع اخلابالقطا 

 B املنظمات غري اكوممة 

 C  األطباانقاب 

 Dاجلامعات 

E متلقي اخلدمات 

F جلان الصي  يف جملسي الشعب / الشمرى 

G  اجمللس األعلى للصي 

 H    مححديريات الصححي  باحملافظححات / اإلدارات والمححححدات
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 الصية 

 X)........................................أخرى )تذكر 

 املشارك ؟ طرق هيما  إزاى بةشاركما؟ .55

. 

 

A  إعداد ورش عمل للمشارك  اجملتمعة 

B االجتماعات يفاملشارك  /عقد مؤمترات 

 C  إنشاا جلان للصي  تشارك يف إدارة المحدات الصية

 واإلشراف وحشد املمارد

 D عمل استطاعات رأي  

 Eإنشاا جلان تقصي املشوات 

 F ماععمل جلان است 

 G صندوق الشواوى 

 X).......................................أخرى )تذكر 
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 ووساًو: اششفوف ا

 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم

1 2 3 9 

هل تمجحد شحفافة  فةمحا يتعلحق بقحرارات الرعايح  الصحية  األولةح  علحى           .56

ع مستمى المزارة/ املديريح  ...... )داخلةحا( )فةمحا خيحص: معرفح  الحدواف      

 واألسباب وراا اختاذ القرار/ جه  متخذ القرار/ تفاصةل القرار(؟

1 2 

3 

 (58)س

9 

 (58)س

 االنرتنتA  ما هى آلةات التماصل ونشر القرارات ؟ .57

 B املنشمرات/ املطبمعات 

 C  قرارات شفهة 

 X).....................................................أخرى )تذكر 

منشمرة  بصف   األولة ت الرئةسة  للرعاي  الصية  تتمفر املعلمما هل .58

 .........:مثل للمماطنني منتظم 

 ال اعرف ال إىل حد ما نعم

 9 3 2 1 ( اخلدمات املتمفرة أو اخلدمات اجلديدة1

( املؤشرات الصية / املعلممات اخلاص  بالصي  واألمراض املعدي  وتنظةم 2

 األسرة والتطعةمات
1 2 3 9 

 9 3 2 1 معايري تقديم خدمات الرعاي  الصية  األولة / تولف  اخلدماتت و( إجرااا3

 9 3 2 1 )اإليرادات والنفقات( ( املةزانة 4

 9 3 2 1 ( مؤشرات األداا واجلمدة5

 60، ينتقل إلي س 58إذا كانت اإلجاب  با أو ال أعرف يف كل األسئل  يف س 

 االنرتنت A النشر ؟ طرق يما ه .59

B املطبمعات /تاملنشمرا 

C اجلرائد 

D الراديمالتلةفزيمن / 

E  شفاه 

X ).................................................أخرى )تذكر 
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 ال اعرف ال إىل حد ما نعم  ور ًو :اال حاونيا

1 2 3 9 

املماطنني والرد على  لسماع شواوى/ مقرتحاتآلةات  وزارة الصي مفر ت هل .60

 2 1   خبدمات الرعاي  الصية  األولة ؟تساؤالتهم املتعلق

3 

 (62)س 

9 

 (62)س 

 / التلةفمناخلط الساخنA  للشواوى / املقرتحات؟ املتمفرة الطرق إيه هي .61

 Bصناديق الشواوى 

 C االنرتنت الةورتونيبريد / 

 X..................................(أخرى )تذكر 

 نعم E ات يف وقت مناسب؟ هل تستلةب المزارة هلذه الشواوى/ املقرتح .62

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال اعرف

9 

 يف رأيك،هل تستلةب المزارة فةما يتعلق خبدمات الرعاي  الصية  األولة  إىل.................: .63

 9 3 2 1 ( احتةاجات املماطنني1

 9 3 2 1 ( احتةاجات منظمات اجملتمع املدني2

 9 3 2 1 ( احتةاجات القطاع اخلاب3

 9 3 2 1 حتةاجات املناطق الريفة ( ا4

 9 3 2 1 ( احتةاجات املناطق العشمائة 5

 9 3 2 1 ( احتةاجات احمللةات6

 9 3 2 1 ( املرأة واألطفال/ ذوي االحتةاجات اخلاص 7
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 اعرف ال ال ما حد إىل نعم  ونيىًو: ا اوءشا

إلدارات الصية  / امديريات الصي  ملساال  ديمان عام المزارة/  هل يف طرق .64

 2 1 ؟من داخل المزارة :) مثل التفتةش / املراجع  / املراقب /......( /المحدات

3 

 (69)س

9 

 (69)س

 ........................................  ؟إيه هي الطرق دي  65

 9 3 2 1 ؟ (هل تتمفر الصاحةات واإلموانةات الازم  للمساال هل هى كافة  ) .66

 1 فذه(؟هل هي فعال   )من .67

 (69)س

2 

 (694)س

3 

 

9 

 (69)س

 ............................................. يف حال  اإلجاب  با، ملاذا؟ .68

ملساال  ديمان عام المزارة/مديريات الصي ، من خارج المزارة:  هل يف طرق .69

 ؟(........جملس الشعب / اجملالس احمللة / النقابات ) املنظمات غري اكوممة 

 

1 2 

3 

 (74)س

9 

 (74)س

 ............................................................... ؟ إب  هي الطرق دى .70

 9 3 2 1 ؟ (هل تتمفر الصاحةات واإلموانةات الازم  للمساال ) هل هي كافة  .71

 1 هل هي فعال  ؟ .72

 (74)س

2 

 (74)س

3 

 

9 

 (74)س

 ................................................. يف حال  اإلجاب  با، ملاذا؟ .73

 اإلداراتلديمان عام المزارة/مديريات الصي /مراجع  مالة  دوري  هل هناك  .74

 2 1  ؟ةالصي

3 

 (77)س

9 

 (77)س

 ..............................................  ما هي اجلهات اليت تقمم بذلك؟ يف حال  اإلجاب  بنعم .75

 أم غري حوممة ؟هل هذه اجلهات حوممة   .76

  

A   حوممة 

B   غري حوممة 
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 تقدم : اليت اجلهات اكوممة على  للمراقب طرق  هل يف .77

 اعرف ال ال ما حد إىل نعم 

 9 3 2 1 واجلمدة االعتماد( 1

 9 3 2 1 الرتاخةص إعادة /الرتاخةص( 2

 9 3 2 1 يف حال  اإلجاب  بنعم يف واحدة منهم، هل طرق املراقب  دي فعال  ؟ .78

بزيارات تفتةش غري  /اإلدارات الصية  تقمم وزارة الصي / مديريات الصي  هل .79

 لتقةةم جمدة خدمات مؤسسات الرعاي  الصية  األولة ؟ )مفاجمة( معلن 

1 2 3 9 

خدمات الرعاي   مقدميفعال  ملراقب  ومساال   مدنيتمجد مؤسسات جمتمع هل  .80

 2 1 الصية  األولة  عن جمدة اخلدمات؟

3 

 (82)س

9 

 (82)س

 ...................................................... فى حال  اإلجاب  بنعم، زى أيه؟ .81

 األولة ؟الازم  ملراقب  ومتابع  سةاسات الرعاي  الصية   .............متتلك املنظمات غري اكوممة  هل .82

 9 3 2 1 )أفراد مدربني( القدرات البشري ( 1

 9 3 2 1 )التونةوات / واآللةات( نة القدرات الف( 2

 9 3 2 1 القدرات املالة ( 3

 9 3 2 1 المعي بدورها الرقابي( 4

 9 3 2 1 المعي مبشاكل واحتةاجات اجملتمع( 5

 هل تمجد رقاب  ومساال  على اجلهات التالة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة : .83

 9 3 2 1 ( املستشفةات / العةادات اخلاص 1

 9 3 2 1 ( اجلمعةات األهلة  / اخلريي 2
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 ثامنًا:  دور القانمن
املستشفةات اكوممة  / المحدات 

 الصية 

اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي   املستشفةات والعةادات اخلاص 

 الصية  األولة 

 
 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

ال 

 يعرف

9 

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال

 يعرف

9 

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال يعرف

9 

هل تلتحزم .........بحالقمانني    .84

واإلجرااات اإلداريح  املنظمح    

 للعمل ؟

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 

هححل تلتححزم .........باملعححايري  .85

 والضمابط اخلاص  باجلمدة؟

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 

هل تلتحزم .........باألحوحام    .86

إلداريح   القضائة  والقحرارات ا 

 الصادرة حبقهم؟

1 2 3 9 1 2 3 9 1 2 3 9 

 

قطاع الرعاي   يفلتعاقدات واملشرتيات واملناقصات واضي  لتمجد قماعد وقمانني  يف رأيك،هل .87

 ؟اكوممة  الصية  األولة 

 اعرف ال ال ما حد إىل نعم

1 2 
3 

 (89)س

9 

 (89)س

 9 3 2 1 هل هي فعالة؟  88

قطاع الرعاي  الصية   يف  والعطاااتمات اخلاص  باملناقصات نشر املعلم يفتمجد شفافة   هل .89

 األولة  )الشروط واألحوام، عملة  التقةةم والقرارات النهائة (؟

 

1 2 
3 

 (91)س

9 

 (91)س

 االنرتنتA  ما هي آلةات النشر؟ .90

 Bاجلرائد 

 Cالتلةفزيمن 

 Dمنشمرات ومطبمعات 

 X.........................(أخرى )تذكر......... 

 العام  والمظةف  اخلاص  يفتمجد قمانني تضمن عدم تضارب املصاحل والفصل بني المظةف   هل .91

 2 1 جمال الرعاي  الصية  األولة ؟

3 

 (93)س

9 

 (93)س

 9 3 2 1 ؟ فعال  )منفذه( هيهل  .92
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 اعرف ال ال إىل حد ما نعم  تاسعًا: موافي  الفساد

فعال  حملارب  الفساد يف قطاع الرعاي  الصية   وآلةات اكومم  سةاسات وقمانني هل تطبق .93

 األولة ؟

1 2 3 9 

 األولة ( لإلباغقطاع الرعاي  الصية   يفاخلدم  والعاملني  )ملتلقيآلةات مؤمن   هل تمجد .94

 2 1 الفساد؟حاالت عن 

3 

 (96)س

9 

 (96)س

 خط ساخن A ؟هذه اآللةات يه وإن وجد، ما .95

 B اإللورتونيالربيد 

 Cوق شواوىصند 

 X )..................أخرى )تذكر 

 هل ينتشر.................... يف جمال الرعاي  الصية  األولة  اكوممة ؟ .96

 9 3 2 1 ( اإلهمال وعدم أداا العمل بدق  1

 9 3 2 1 ( الرشمة / اإلكرامة   2

 9 3 2 1 ( إهدار املال العام  3

 9 3 2 1 ( الماسط  / احملسمبة   4

 9 3 2 1 (  استغال املنصب لتيقةق مصاحل شخصة  5

 يف رأيك،  أي من املؤسسات املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة  ينتشر فةها الفساد أكثر........ :  97

 ( القطاع اخلاب1

 

 ( القطاع اكوممي2

 ( القطاع األهلي3

 ( ال يمجد فساد4

 ( كلهم زى بعض5

 .................(( أخرى )...........8

 ..................................................... ملاذا ؟ .98
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 نعم E هل تمجد مبادرات جمتمعة  ملوافي  الفساد يف قطاع الرعاي  الصية  األولة ؟  .99

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال أعرف

9 

تها ملعايري هل مت إلغاا تراخةص عمل منشآت خاص  أو أهلة  أو إغاق منشآت ملخالف .100

 E +R اجلمدة أو ألسباب فساد يف جمال الرعاي  الصية  األولة ؟     

1 2 3 9 

 إيه هي مقرتحاتك لتيسني خدمات الرعاي  الصية  األولة  عل املستمى.....؟ .101

 ................................................. ( اكوممي1

 .............................................. ( اخلاب2

 ..................................................... ( األهلي3

 

( هي أقل 1هي أعلى درج ، و) 5حبةث أن  5إلي  1لم حتقةم مبادئ اكوم الرشةد يف جمال الرعاي  الصية  األولة  من  .102

 درج ، تدى درج  كام ل: 

 أقل درج  

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 أكثر درج 

5 

 5 4 3 2 1 ااة( الوف1

 5 4 3 2 1 (الفعالة 2

 5 4 3 2 1 ( العدال 3

 5 4 3 2 1 (املشارك 4

 5 4 3 2 1 (الشفافة 5

 5 4 3 2 1 ( االستلاب 6

 5 4 3 2 1 (املساال 7

 5 4 3 2 1 ( دور القانمن8

 5 4 3 2 1 ( موافي  الفساد9
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  ق، اال حمو                                                                 

 

 

  ا حب و 

    قطوع اشيعويا اشصح ا األخش ا  اشيد   اكموتق ، احل

 (ا حمو   اشقطوع اخلوص) 

 ) ا احشف ول اخلوصا / اشى ورال اخلوصا ( 

 

 

 

 

 

 فقط اشىلما اشبحث ألغياض تاحخ م اشب ووول

 اشقووو  حبك،  ييا اششخص ا اشب ووول
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 حىييف ااشب ووول اش 

  احملوفظا

  ا يك 

 اشقييا
........................................ 

 ا ، ادما
........................................ 

 ........................................... اشى وا 

 تو يخ ا قونيلا
.................................................. 

 قونيلاخقت ا 
............................................ 

 ا ، اشبوحث
...................................................... 

 ..................................................................... ا ، ا بحوث:

   (اشكوسلا نيوشا وال(  اشىمي
 

 اش وع
 2أنثى  1ذكر 

 

 اشوظ فا
.................................................................................. 

 ................................................. سكو  اشىمل

 سيفهل سحو ط  :اشحىل م ا احلوشا

 سيفهل جوسىى 

 سوجاحري 

  ركحو ا 

 ...................................(أويى )تذكي........... 

 / احملموي ق، اشحل فو 
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 ال أعرف ال إىل حد ما نعم أخاًل: اشكفوء 

 هل تقدم املستشفةات / العةادات اخلاص  خدماتها الصية  ....  .1

 9 3 2 1 يف وقت مناسب (1

 9 3 2 1 بتولف  مناسب  (2

 9 3 2 1 جبمدة مناسب  (3

 9 3 2 1 )قرب املوان( هل يسهل المصمل للخدم  (4

 9 3 2 1 ( هل اإلجرااات سهل 5

هل ُتيقق خدمات الرعاي  الصية  األولة  اخلاص  أقصى استفادة من املمارد املتاح   .2

 لديها )مالة  / غري مالة (؟
1 2 3 9 

هل يتمفر مةثاق الشرف / مدون  قماعد السلمك منشمرة وممزع  على العاملني يف  .3

 ات اخلاص ؟املستشفةات والعةاد
1 2 3 9 

هل تقمم املستشفةات اخلاص  / العةادات بإجراا استقصااات الرضا المظةفي للعاملني  .4

 بها؟
1 2 3 9 

 9 3 2 1 هل هناك تمصةف وظةفي واضح ومتاح للعاملني؟ .5

 9 3 2 1 المظةفي؟ باألدااتقمم بربط الراتب  املستشفةات والعةادات اخلاص هل  .6

 Turnعلى مستمى العةادات واملستشفةات اخلاص  الصية ما هي نسب  ترك العمل  .7

over rate ؟ 
%............................... 

 9 3 2 1 هل يتم تقةةم أداا مقدمي خدمات الرعاي  الصية  األولة  بشول دوري؟ .8

 9 3 2 1 هل يتم تدريب العاملني بشول دوري؟ .9

 ............................. تقديم اخلدم ؟يف املتمسط ما هم عدد األطباا العاملني يف موان  .10

 ...................................... يف املتمسط كام عدد املرضى الذين يتمافدوا على املوان يف الةمم؟ .11

 9 3 2 1 هل تتمفر األدوات الطبة  املستخدم  للوشف يف موان تقدميا اخلدم ؟ .12

 9 3 2 1 ااة يف موان تقديم اخلدم ؟هل تتمفر األجهزة الطبة  اليت تعمل بوف .13

 جةدة ؟اخلاص  خدمات الرعاي  الصية  األولة  بشول عام، كةف تقةم جمدة .14

1 

 متمسط 

2 

 سةئ 

3 

 ال أعرف

9 
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 اعرف ال ال إىل حد ما نعم ثوو ًو: اشفىوش ا

 9 3 2 1 هل تقمم املستشفةات اخلاص  بقةاس رضا املماطنني عن اخلدمات اليت يقدمها؟ .15

 استقصااات للرأى A  إزاي ؟ )ما هي اإلجرااات( .16

 Bالسؤال املباشر 

X   ).........................أخرى )تذكر 

ما هي نسب  رضا املماطنني عن خدمات الرعاي  الصية  األولة  املقدم  من  .17

 املستشفةات والعةادات اخلاص ؟

%..................... 

 98ال أعرف 

عاي  الصية  األولة ، إىل أي مدى أنت راٍض عن األدوار فةما يتعلق خبدمات الر .18

 التالة .......:

 اعرف ال غري راضى إىل حد ما راضى

 9 3 2 1 ( دور املؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس يف التمعة 1

 9 3 2 1 ( دور املؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس كمقدم للخدم 2

 9 3 2 1 لللمعةات األهلة ( الدور الرقابي 3

 9 3 2 1 ( الدور اخلدمي لللمعةات األهلة 4

 9 3 2 1 ( دور التمعة  اللي بتقمم به اجلمعةات األهلة 5

 9 3 2 1 ( الدور الرقابي لإلعام6

 9 3 2 1 ( دور اإلعام يف  التمعة 7

 9 3 2 1 ( دور اكومم  )وزارة الصي  والعاملني بها(8

 9 3 2 1 اكز البيثة  / األكادميةني / اجلامع ( دور املر9

 9 3 2 1 ( دور النقابات10

 9 3 2 1 ( دور القطاع اخلاب )املستشفةات / العةادات اخلاص (11

 9 3 2 1 ( دور جلان الصي  يف جملس الشعب والشمرى واجملالس الشعبة 12

 9 3 2 1 ( دور اجمللس األعلى للصي 13

 9 3 2 1 ولة ( دور املنظمات الد14
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 اعرف ال ال إىل حد ما نعم ثوشثًو: اشى اشا

 :لول من.......)املسئملة  االجتماعة (  األولة  صية الرعاي  الخدمات مبادئ العدال  يف تقديم  املستشفةات / العةادات اخلاص طبق هل ت .19

 9 3 2 1 النساا( الذكمر / 1

 9 3 2 1 اكضرالريف/ ( 2

 9 3 2 1 / األغنةااقادرينالفقراا وغري ال( 3

 9 3 2 1 ( املعاقني / األسمياا4

 1 بشول عادل يسمح بتوافؤ الفرب؟املستشفةات اخلاص  الرتقي يف  هل تتم التعةةنات/ .20

 (18)س

2 

 (18)س

3 

 

9 

 

 ...................................... ملاذا؟ )على أي أساس هناك متةةز( .21

 

 

 اعرف ال ال د ماإىل ح نعم  انيىًو: ا شو كا

   األولة  يف..............؟الرعاي  الصية  دمات اخلاص  فةما يتعلق خب املستشفةاتشارك  تسمح اكومم  مب هل رأيك يف .22

 9 3 2 1 حتديد االحتةاجات( 1

 9 3 2 1 إعداد اخلطط والربامج اكوممة ( 2

 9 3 2 1 املةزانة  )اإليرادات والنفقات( / مناقش ُصنع( 3

 9 3 2 1 إعداد القمانني والتشريعات( 4

 9 3 2 1 لتقةةمواتابع  ( امل5

 9 3 2 1 تقديم خدمات الرعاي  الصية  األولة ( 6

 9 3 2 1  التربعات املالة  والعةنة( 7

 9 3 2 1 ..)اذكره(....................................أخرى ......( 8
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أخححرى يف وضححع اخلطححط والححربامج  هححل يسححمح القطححاع اخلححاب مبشححارك  جهححات    .23

 2 1 واالسرتاتةلةات..؟

3 

 (22)س

9 

 (22)س

 ....................................... ما هي أكثر اجلهات مشارك ؟ .24

 .......................................... ما هي طرق املشارك ؟ .25

 

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم ووساًو: اششفوف ا

داخلةحح  للمستشححفةات/ العةححادات اخلاصحح  املقدمحح  للخدمحح   هححل تمجححد شححفافة   .26

 )القرارات ودوافع اختاذها...........(؟

1 2 3 9 

 هل تقمم املستشفةات/ العةادات اخلاص  بإتاح  ونشر........... للمماطنني: .27

 9 3 2 1 ( اخلدمات املتمفرة / اخلدمات اجلديدة اليت تقدمها1

 9 3 2 1 (( املةزانة  )إيرادات / نفقات2

 9 3 2 1 ( النصائح الصية  املختلف  )األمراض املعدي  / كةفة  التغلب علةها.....(3

 9 3 2 1 ( مؤشرات األداا / مؤشرات اجلمدة4

 إجرااات اكصمل على اخلدم  ومعايريها وتولفتها (6

 

 

 

 

1 2 3 9 

 يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما يف أي بند، إزاي يتم النشر؟ .28

 A اإلنرتنت 

B منشمرات وملصقات 

C   تمعة  شفهة 

X )................................ أخرى )تذكر 
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 عرفأ ال ال إىل حد ما نعم  ور ًو: اال حاونيا

 هل تستلةب املستشفةات والعةادات اخلاص  يف خدمات الرعاي  الصية  األولة  إلي....... .29

 9 3 2 1 ( احتةاجات املماطنني1

 9 3 2 1 جات الفقراا وغري القادرين على الدفع( احتةا2

 9 3 2 1 ( احتةاجات الريف3

 9 3 2 1 ( احتةاجات العشمائةات4

 9 3 2 1 ( املرأة األطفال واملعاقني5

 هل تمجد طرق لسماع شواوى املماطنني؟ .30

1 2 

3 

 (29)س

9 

 (29)س

 ............................................ يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، إيه هي الطرق دي؟  .31

 9 3 2 1 هل تستلةب املستشفةات / العةادات اخلاص  هلذه الشواوي يف وقت مناسب؟ .32

 

 اعرف ال ال  إىل حد ما نعم  ونيىًو: ا اوءشا

كل  من جانباخلاص (  )املستشفةات اخلاص / العةاداتقدمها ت اليت األولة تمجد آلةات لفيص ومراجع  أنشط  الرعاي  الصية  هل  .33

 :من...

 9 3 2 1 / مديري  الصي ( وزارة الصي ( اكومم  )1

 9 3 2 1 ( اجلمعةات األهلة 2

 9 3 2 1 ( جهات أخرى ).....................................(8

 9 3 2 1 يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، هل هذه اآللةات فعال ؟ .34

 دوري الختبار مدى التزام العاملني مببادئ العمل داخل قطاع الرعاي  الصية  األولة :............يتم عمل تفتةش هل  .35

 9 3 2 1 ( إداري1

 9 3 2 1 ( مالي2
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 :.............تقدم  على للمؤسسات الصية  اليت للمراقب  فعال تمجد آلةات  هل .36

 9 3 2 1 االعتماد( 1

 الرتاخةص إعادةالرتاخةص / ( 2

 
1 2 3 9 

 

 اعرف ال ال إىل حد ما نعم ثوس ًو: رخ  اشقووو 

 :األولة  كايف...... بالقمانني املنظم  جلمدة خدمات الرعاي  الصية  .........اإلطار القانمني الذي وضعته اكومم  لضمان التزامهل  .37

 9 3 2 1 املستشفةات اكوممة  / المحدات الصية ( 1

 9 3 2 1 املستشفةات والعةادات اخلاص ( 2

 9 3 2 1 اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة ( 3

 :األولة  فعال...... بالقمانني املنظم  جلمدة خدمات الرعاي  الصية  .......اإلطار القانمني الذي وضعته اكومم  لضمان التزامهل  .38

 نعم  املستشفةات اكوممة  / المحدات الصية ( 1

1 

 إىل حد ما

2 

 ال

3 

 ال أعرف

9 

 9 3 2 1 املستشفةات والعةادات اخلاص ( 2

 9 3 2 1 اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة (3

 هل حترتم املستشفةات/ العةادات اخلاص  ............؟ .39

 9 3 2 1 ( القمانني والضمابط املنظم  للعمل يف جمال الرعاي  الصية  األولة 1

 9 3 2 1 قمانني والضمابط اخلاص  باجلمدة يف جمال الرعاي  الصية  األولة ( ال2

 9 3 2 1 (القمانني والضمابط املنظم  للعمل يف جمال الرعاي  الصية  األولة 3

 9 3 2 1 ( األحوام القضائة  والقرارات اإلداري 4

واخلاب  هل هناك قمانني تضمن عدم تضارب املصاحل، والفصل بني العمل اكوممي .40

 2 1 يف جمال الرعاي  الصية  األولة ؟

3 

 (38)س

9 

 (38)س

 9 3 2 1 هل هي فعال  / منفذة؟ .41
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 اعرف ال ال إىل حد ما نعم تو ىًو: سكوفحا اشفاور

 يف رأيك ما أكثر اجلهات اليت تقدم خدمات الصي  األولة  ينتشر فةه الفساد أكثر..........؟ .42

 ( القطاع اخلاب1

 

 األهلة  ( اجلمعةات2

 ( القطاع اكوممي3

 ( كلهم زي بعض4

 ( ال يمجد فساد 5

 هل حضرتك شايف إن ........................ منتشر يف املستشفةات والعةادات اخلاص  يف جمال الرعاي  الصية  األولة .؟ .43

 9 3 2 1 ( اإلهمال وعدم أداا العمل بدق  وأمان 1

 9 3 2 1 ( الماسط  واحملسمبة 2

 9 3 2 1 ( الرشاوى واإلكرامةات3

 9 3 2 1 ( إهدار املال واملمارد4

اكوممح  تطبحق سةاسحات وقحمانني فعالح  حملاربح  الفسحاد يف قطحاع         هل شايف أن  .44

 الرعاي  الصية  األولة ؟

1 2 3 9 

هل مت إلغاا تراخةص عمل مستشفةات / عةادات خاص  ملخالفتها ملعايري اجلمدة أو  .45

  جمال الرعاي  الصية  األولة ؟ألسباب فساد يف

1 2 3 9 

الفساد يف جمال الرعاي  الصية   عنها واقعيعوس حلم قضايا الفساد املعلن هل  .46

 ؟القطاع اخلاب املقدم خلدمات الرعاي  الصية  األولة  األولة  يف

1 2 3 9 
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 اال حمو    ق،                                                                                                 

 

  ا حب و 

    قطوع اشيعويا اشصح ا األخش ا  اشيد   وكماتق ، احل

 (ا حمو   اجملحمس ا  وا) 

 

اشحونيىا شلميف اول اش ي  ا خاشحونيىا شلامى ول األهل ا  ) ا يف اول اشصح ا

 خاخلرييا / وقونيا األ،بوء / مجى ول أص قوء ا يضى (

 

 

 فقط اشىلما اشبحث ألغياض تاحخ م اشب ووول

 اشقووو  حبك،  ييا اششخص ا اشب ووول
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 اشب ووول اشحىييف ا 

  احملوفظا

  ا يك 

 اشقييا
........................................ 

 ا ، ادما
........................................ 

 ........................................... اشى وا 

 تو يخ ا قونيلا
.................................................. 

 خقت ا قونيلا
............................................ 

 حثا ، اشبو
...................................................... 

 ..................................................................... ا ، ا بحوث:

   (اشكوسلا نيوشا وال(  اشىمي
 

 اش وع
 2أنث   1ذ ر 

 

 اشوظ فا
.................................................................................. 

 سيفهل سحو ط (7 :اشحىل م ا احلوشا

 سيفهل جوسىى (8

 سوجاحري (9

 ركحو ا  (10

 أويى )تذكي..............................................( (11

 / احملموي ق، اشحل فو 
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 نعم أخاًل: اشكفوء 

1 

 ما حد إىل

2 

 ال

3 

 اعرف ال

9 

 هلة  العامل  يف جمال خدمات الرعاي  الصية  األولة  خدماتها..... ...هل تقدم اجلمعةات األ .1

 9 3 2 1 ( يف مدة زمنة  مناسب 1

 9 3 2 1 ( بتولف  مناسب 2

 9 3 2 1 ( جبمدة مناسب 3

 9 3 2 1 ( هل يسهل المصمل إلي هذه اخلدمات؟4

 9 3 2 1 ( هل يف سهمل  يف اإلجرااات؟5

نح  قماعحد سحلمك منشحمرة     هل يتمفر مةثحاق شحرف/ مدو   .2

 على )اإلداريني/ األطباا/ الفنةني(؟وممزع  
1 2 3 9 

هل تقمم اجلمعةات األهلة  الصية  بإجراا استقصحااات   .3

 الرضا المظةفي؟
1 2 3 9 

 ..........................% ما هي نسب   رضا املمظفني عن عملهم؟ .4

 9 3 2 1 هل هناك تمصةف وظةفي واضح ومتاح للممظفني؟ .5

 9 3 2 1 المظةفي؟ باألدااهل املؤسس  الصية  تقمم بربط الراتب  .6

ما هي نسب  ترك العمل على مستمى المحدات واإلدارات  .7

 ؟ Turn over rateالصية 
%....................... 

 9 3 2 1 هل يتم تدريب العاملني بشول دوري؟ .8

 ..................................... يف املتمسط ما هم عدد األطباا لول وحدة صية ؟ .9

يف املتمسط كم عدد املرضى اللحي بةتمافحدوا علحى موحان      .10

 تقةم اخلدم  يف الةمم؟
..................................... 

هححل تقححمم اجلمعةحح  بتححمفري األدويحح  يف موححان تقححديم   .11

 اخلدم ؟
1 2 3 9 

هححل تتححمفر األدوات الطبةحح  املسححتخدم  للوشححف يف     .12

 صية ؟المحدات ال
1 2 3 9 

هححل تتححمفر األجهححزة الطبةحح  الححيت تعمححل بوفححااة يف    .13

 المحدات الصية ؟
1 2 3 9 

هل حتقق منظمات اجملتمع املدني أقصى اسحتفادة محن    .14

املححمارد )املالةحح / غححري املالةحح ( املتاححح  لححديها يف تقححديم   

 خدمات الرعاي  الصية  األولة ؟

1 2 3 9 
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 ثوو ًو:  اشفوعل ا:

 

 نعم

1 

 ما حد إىل

2 

 ال

3 

 اعرف ال

9 

 املقدم  من: لقةاس مدى جمدة خدمات الرعاي  الصية  األولة  للرأيهل املؤسسات الصية  األهلة  تقمم بعمل استطاعات  .15

 9 3 2 1 ( املنظمات األهلة 1

 9 3 2 1 ( اكومم 2

 9 3 2 1 (القطاع اخلاب3

 ............................................................................ إذا كانت اإلجابات كلها با، ملاذا؟  .16

ما هي نسب  رضا املحماطنني عحن خحدمات الرعايح  الصحية  األولةح         .17

 املقدم  من اجلمعةات األهلة ؟

%............................. 

 98ال أعرف 

فةما يتعلق خبدمات الرعاي  الصية  األولةح ، هحل أنحت راٍض عحن      .18

 هات التالة :أدوار اجل

 نعم

 

 ما حد إىل

 

 ال

 

 اعرف ال

 

 9 3 2 1 ( دور التمعة  اللى بتقمم به للمنظمات غري اكوممة 1

 9 3 2 1 ( الدور الرقابي للمنظمات غري اكوممة 2

 9 3 2 1 ( الدور اخلدمي للمنظمات غري اكوممة 3

 9 3 2 1 ( دور اإلعام فى التمعة 4

 9 3 2 1 م( الدور الرقابي لإلعا5

 9 3 2 1 ( دور التمعة  للمؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس6

 9 3 2 1 ( الدور اخلدمي للمؤسسات الصية  التابع  للمساجد والونائس7

 9 3 2 1 ( دور اكومم  )وزارة الصي  والعاملني بها(8

 9 3 2 1 ( دور النقابات9

 9 3 2 1 ( دور القطاع اخلاب10

 9 3 2 1 ر جلان الصي  فى جملس الشعب والشمرى واجملالس الشعبة ( دو11

 9 3 2 1 ( دور اجمللس األعلى للصي 12

 9 3 2 1 (دور املنظمات الدولة 13
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 ثوشثًو: اشى اشا
 اعرف ال ال ما حد إىل نعم

 ولة :اعتبارات العدال  يف تمفري خدمات الرعاي  الصية  األ اجلمعةات األهلة طبق هل ت .1

 9 3 2 1 ( الذكمر /اإلناث1

 9 3 2 1 الريف / اكضر( 2

 9 3 2 1 احملافظات / العاصم  احمللةات( 3

 9 3 2 1 و العشمئةات/ املناطق املخطط  املناطق املهمش ( 4

 9 3 2 1 / األغنةااالفقراا وغري القادرين( 5

 9 3 2 1 ( املعاقني / األسمياا6

العدالح  واملسحاواة    هل يتم تطبةق اعتبارات .2

يف التعةةنحححات والرواتحححب واملوافحححآت للعحححاملني يف 

 خدمات الرعاي  الصية  األولة  األهلة ؟

1 2 3 9 

 

 

 

 

 

 

  انيىًو: ا شو كا
 نعم

1 

 ما حد إىل

2 

 ال

3 

 اعرف ال

9 

 .....:منظمات اجملتمع املدني )مجعةات أهلة ( يف......فعال  مبشارك   آلةاتتسمح اكومم  من خال هل  .3

 9 3 2 1 حتديد االحتةاجات( 1

 9 3 2 1 اخلطط والربامج ( إعداد2

( مناقش  املةزانة  )اإليرادات 3

 والنفقات(

1 2 3 9 

 9 3 2 1 والتنفةذتابع  ( امل4

 9 3 2 1 الصيي المعيرفع ( 5

 ( أخرى8

 ( ..………………)اذكرها

1 2 3 9 

إذا كانت اإلجاب  بنعم أو إىل  .4

على األقل،  حد ما يف واحدة

إيه هي طرق املشارك ؟ إزاي 

 بتسميلهم باملشارك ؟

 

.............................................................................. 
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 هل متتلك ............. .5

 يفللمشارك    الازمالقدرات 

رعاي  بالالسةاسات املتعلق  

 :األولة   ةالصي

 فال أعر ال إىل حد ما نعم

 9 3 2 1 ( نقاب  األطباا1

 9 3 2 1 ( اجملالس الصية  )احمللةات(2

 9 3 2 1 ( اجمللس األعلى للصي 3

( جلان الصي  )جملس الشعب / 4

 الشمرى(

1 2 3 9 

 9 3 2 1 ( مراكز األحباث / األكادميةني5

 9 3 2 1 (مجعةات حقمق املرضى6

 9 3 2 1 ( اجلمعةات األهلة  املقدم  للخدمات7

( أخرى تذكر 8

(……………………..) 

1 2 3 9 

 هل تسمح اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة  مبشارك  جهات أخرى يف................: .6

 9 3 2 1 ( حتديد االحتةاجات1

 9 3 2 1 اخلطط والربامج (إعداد2

(مناقش  املةزانة  )اإليرادات 3

 والنفقات(

1 2 3 9 

 9 3 2 1 والتقةةمابع  ت(امل4

 9 3 2 1 الصيي / التمعة  المعيرفع ( 5

 (أخرى8

 ( ..………………)اذكرها

1 2 3 9 

إذا كانت اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما  .7

يف أي واحدة، ما هي أكثر اجلهات 

 مشارك ؟

.......................................................... 

ما إيه هي طرق املشارك ؟ بةشارك .8

 إزاى؟

..................................................... 
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 ووساًو: اششفوف ا
 اعرف ال ال ما حد إىل نعم

هل تمفر اجلمعةات األهلة  العامل  يف جمال  .9

تقديم خدمات الرعاي  الصية  األولة  

املعلممات اخلاص  ب............ لللمهمر/ 

 للمماطنني:

1 2 3 9 

 9 3 2 1 ات املتمفرة/ اخلدمات اجلديدة( اخلدم1

معايري تقديم خدمات الرعاي  ( إجرااات و2

 تولف  اخلدماتو الصية  األولة 

1 2 3 9 

( النصائح الصية  )مثل األمراض والعدوى 3

وكةفة  التغلب علةها، تنظةم األسرة، 

 (.……التطعةمات

1 2 3 9 

 9 3 2 1 ( مؤشرات األداا واجلمدة4

 9 3 2 1 ة  )اإليرادات والنفقات((املةزان5

إذا كانت اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، إيه هحي   .10

 طرق اإلعان والنشر؟

A االنرتنت 

B املطبمعاتاملنشمرات / 

C امللصقات على اكائط 

X )...........................................أخرى )تذكر 

هححل هنححاك شححفافة  داخلةحح  يف املؤسسححات      .11

ةحححح  )القححححرارات املتخححححذة  الصححححية  األهل

 ودوافعها...........(؟

 نعم

1 

 إىل حد ما

2 

 ال 

3 

 ال اعرف

9 

يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما،  .12

 إزاى يتم النشر؟

A االنرتنت 

B املطبمعاتاملنشمرات / 

C امللصقات على اكائط 

X )...........................................أخرى )تذكر 
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 : اال حاونيا ور ًو
 نعم

1 

 ما حد إىل

2 

 ال

3 

 اعرف ال

9 

 هل تستلةب اكومم  فةما يتعلق خبدمات الرعاي  الصية  األولة  إىل.................:  13

 9 3 2 1 ( ضغمط واحتةاجات املماطنني1

( ضغمط واحتةاجات منظمات اجملتمع 2

 املدني

1 2 3 9 

 9 3 2 1 ( ضغمط واحتةاجات القطاع اخلاب3

 9 3 2 1 احتةاجات املناطق الريفة  (4

 9 3 2 1 ( احتةاجات املناطق العشمائة 5

 9 3 2 1 ( احتةاجات احمللةات احملافظات6

 9 3 2 1 ( املرأة واألطفال واملعاقني7

 هل تهتم اجلمعةات األهلة  اليت تقدم خدمات الرعاي  الصية  األولة  باالستلاب  لول من.............: .14

 9 3 2 1 واحتةاجات املماطنني ( ضغمط1

 9 3 2 1 ( ضغمط واحتةاجات القطاع اخلاب2

 9 3 2 1 ( احتةاجات املناطق الريفة 3

 9 3 2 1 ( احتةاجات املناطق العشمائة 4

 9 3 2 1 ( احتةاجات احمللةات/ احملافظات5

 9 3 2 1 ( املرأة واألطفال/ املعاقني6

هل تمفر اجلمعةات األهلة  طرق  .15

شواوى داخل األماكن املقدم  خلدمات لل

 الرعاي  الصية  األولة ؟

1 2 3 

 (23)س

9 

 (23)س

يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، إيه  .16

 هي الطرق دى؟

A صندوق الشواوى 

B شواوى شفاهة  للمدير 

X  أخرى

 )تذكر.........................................................(

ةات األهلة  هل تستلةب اجلمع .17

 للشواوى املقدم  إلةها؟

1 2 3 9 
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  ونيىًو: ا اوءشا
 اعرف ال ال ما حد إىل نعم

فعال   مدنيتمجد مؤسسات جمتمع هل  .18

خدمات الرعاي   مقدميملراقب  ومساال  

 الصية  األولة  عن جمدة اخلدمات؟

1 2 3 

 (26)س

9 

 (26)س

يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، ما  .19

 املنظمات دى؟ هي 

.............................................................. 

هل يتم السماح لللمعةات األهلة   .20

ومنظمات اجملتمع املدني مبراقب  

ومساال  اكومم  يف جمال الرعاي  

 الصية  األولة ؟

1 2 3 9 

القدرات  اجلمعةات األهلة متتلك هل  .21

ةاسات الازم  ملراقب  ومتابع  س

 األولة ؟الرعاي  الصية  

1 

 (29)س

2 

 (29)س

3 9 

 (29)س

 القدرات الفنة يفتقروا  A يف حال  اإلجاب  با، لةه؟  .22

  B القدرات املالة  يفتقروا 

 C القدرات البشري يفتقروا 

D  المعي بدورها الرقابيلةس لديهم 

E  المعي مبشاكل واحتةاجات اجملتمعلةس لديهم 

F ةات القانمنة ال تتمفر الصاح 

X  أخرى

 )تذكر...........................................................(

هحححل تمجحححد طحححرق ملراقبححح  ومتابعححح     23

اجلمعةححات األهلةحح  املقدمحح  خلححدمات   

 الرعاي  الصية  األولة ؟

1 2 3 

 (33)س

9 

 (33)س

 .................................................. مني اللى بةقمم باملراقب  واملتابع  دي؟ .24

 9 3 2 1 هل الطرق دى فعال ؟ .25

 9 3 2 1 هل هي كافة ؟ .26

القدرات  نقاب  األطباامتتلك هل  .27

الازم  ملراقب  ومتابع  سةاسات 

 األولة ؟الرعاي  الصية  

1 2 3 

 (35)س

9 

 (36)س

يف حال  اإلجاب  بنعم أو إىل حد ما، إيه  .28

 هي القدرات دي؟

 A القدرات الفنة 

  B  القدرات املالة 
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C  القدرات البشري 

D المعي بدورها الرقابي 

E المعي مبشاكل واحتةاجات اجملتمع 

F  الصاحةات القانمنة 

X  أخرى

 )تذكر...........................................................(

 ............................................................ يف حال  اإلجاب  با، ملاذا؟ .29
 

 نعم ثوس ًو: رخ  اشقووو 

 

 ما حد إىل

 

 ال

 

 اعرف ال

 

ولة  مدة خدمات الرعاي  الصية  األجب...... ..... اكومم  لضمان التزام اللى وضعته  اإلطار القانمنييف رأيك هل  .30

 كايف؟

 9 3 2 1 املستشفةات اكوممة  / المحدات الصية ( 1

 9 3 2 1 ةادات اخلاص املستشفةات والع( 2

اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  ( 3

 األولة 

1 2 3 9 

 هل حترتم اجلمعةات األهلة  املقدم  خلدمات الرعاي  الصية  األولة ............. .31

( القمانني والضمابط املنظم  للعمل يف جمال الرعاي  1

 الصية  األولة 

1 2 3 9 

 9 3 2 1 لقماعد واإلجرااات املنظم  ملعايري اجلمدة( القمانني وا2

 9 3 2 1 ( األحوام القضائة  / اإلداري  الصادرة بشمنه3

هل هناك قمانني تضمن الفصل بني العمل اكوممي  .32

 واخلاب يف خدمات الرعاي  الصية  األولة ؟

1 2 3 

 (40)س

9 

 (40)س

 9 3 2 1 وإن وجد، هل هذه القمانني فعال  )تطبق(؟  .33

 تو ىًو: سكوفحا اشفاور
 اعرف ال ال ما حد إىل منع

 هل شايف إن ................ ممجمدة يف جمال الرعاي  الصية  األولة :  34

 9 3 2 1 ( اإلهمال وعدم أداا العمل بدق  وأمان 1

 9 3 2 1 ( الماسط  واحملسمبة 2

 9 3 2 1 ( إهدار املال واملمارد3

 9 3 2 1 عام( االختاس وسرق  املال ال4

 9 3 2 1 ( الرشمة واإلكرامة 5

 9 3 2 1 أخرى )تذكر.....................................( (1
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 إيه هي أكثر اجلهات اليت ينتشر فةها الفساد أكثر........: .35

   اكومم ( 1

  (القطاع اخلاب2

  (اجلمعةات األهلة 3

  (كلهم زى بعض4

  (ال يمجد فساد5
 

نظرك من وجه    36

إيه هي أسباب 

 ؟الفساد

                                                                             

إيه هم اكل من  .37

 وجه  نظرك؟

                                                                               

 

ساد يف جمال الرعاي  الصية  الف عنها واقعيعوس حلم قضايا الفساد املعلن هل  .38

 ؟األولة 

 نعم

1 

 ما حد إىل

2 

 ال

3 

 اعرف ال

9 

تطبق اكومم  سةاسات وقمانني فعال  حملارب  الفساد يف قطاع الرعاي   هل .39

 ؟الصية  األولة 

1 2 3 9 

قطاع الرعاي  الصية  األولة    اخلدم  والعاملني يف ملتلقي طرق مؤمن  هل تمجد .40

 ؟عن الفساد لإلباغ

1 2 3 

)نهاي  

 االستمارة(

9 

)نهاي  

 االستمارة(

 صندوق الشواوىA إن وجد، ما هي الطرق دى؟ .41

B شواوى شفاهة  للمدير 

C اخلط الساخن 

  D  باغات للنةاب 

X  ).........................................أخرى )تذكر 
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 ر م االستمارة                                                                                                                               

 
 استبيان
  

   في  ااع مياه الشرب والصرف الصحي ةالرشيد وكمةتقييم الح

                                                                                                                   

 
 الحكومة(القيادات والعاملي  ب) استمارة 

 
 
 
 

 البيانات تستخدم ألغراض البحث العلمي فق 
 البيانات الشخصية سرية بحكم القانون
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 ..................................................... المحافظة
  

 ..................................................... المركز

 ...................................................... اسم الباحث

 ...................................................... اسم المبحوث

 ..................................................... بالسنوات الكاملة(( العمر 

 ..................................................... النوع

 ..................................................... جهة العمل

 ..................................................... الوظيفة

 مؤهل متوس  الحالة التعليمية
 مؤهل جامعى

 ماجستير
 دكتوراة

 ....................(أضر  )تذكر..........................
 

            ر م التليفون
 

 ..................................................... تاري( االستبيان
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لصرف الصحي المقدمة ويهمنا نعرف رأ  أنا باحث اسمي ...............................  وباشتغل فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إحنا بنعمل بحث ع  ضدمات المياه وا
 حررت  فى الموضوع ده. وطبعًا أحب أ ول إن المعلومات وا راء إللى حررت  ها تقولها سرية ....... يا تر  حررت  موافق ن 

( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6) ( وزارة اإلسكان5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1) 
 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز

 
 : االستجابةاألولالقسم 

 
 
 
 
 
 
 

1-3-5 -
6 - 8 

ما هي إجراءات / تليات استالم  .1
الالبات والرد عليها بخصوص المناطق غير 

 عشوائيات (. –المخدومة ) مناطق ريفية 

 الصرف الصحي المياه

 
لب وتكويده بقاعدة البيانات ويتابع يتم استالم الا

 1مقدم الالب بنفسه االفادة مع الجهة................
 

يتم استالم الالب وتكويده بقاعدة البيانات ويتم الرد 
 2تليًا على مقدم الالب................................

 
أضر  

 8تذكر...........................................
 
ال 

 9............................................أعرف..

 
يتم استالم الالب وتكويده بقاعدة البيانات ويتابع 
 1مقدم الالب بنفسه االفادة مع الجهة................

 
يتم استالم الالب وتكويده بقاعدة البيانات ويتم الرد 
 2تليًا على مقدم الالب................................

 
  أضر

 8تذكر...........................................
 
ال 

 9أعرف..............................................
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1 – 3 
- 8 

 
كم عدد الالبات المقدمة م  المواطني   .2

للحصول على الخدمة ضالل العام الماضي 

 (ن2011)

 الصرف الصحي المياه

................................. 

 98ال أعرف...... 

................................. 

 98ال أعرف...... 

كم عدد الالبات التي تمت االستجابة  .3

 (ن2011لها ضالل العام الماضي )

................................. 
 98ال أعرف...... 

................................. 
 98ال أعرف...... 

 

 رف الصحيالص المياه  

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1- 2 - 
5 – 6 - 
8 

لتعامل مع هل توجد إدارة ل .4
 الحاالت الاارئةن

1 2 9 1 2 9 

 

1- 2 - 
5 - 
6 - 7  - 
8 

 الصرف الصحي المياه 

هل توجد تليات واضحة  .5
للتعامل مع ظهور المشكالت 

 الاارئة في القااعن

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 9 1 2 9 

1- 2 - 
5 - 
6 - 7 - 
8 

......................................................... حدد أهم هذه االليات .6
.........................................................

......... 

....................................................................
....................................................................

............. 

 
 
 
 
 
 



 

582 

1-2-5 
– 7 

ما هي دورية  .7
التدريب على تليات 

 التعامل مع الكوارث ن

 الصرف الصحي المياه

 سنو 
نصف 
 سنو 

ربع 
 سنو 

ال 
 يوجد

أضر  
 تذكر

ال 
 اعرف

 سنو 
نصف 
 سنو 

ربع 
 سنو 

 ال يوجد
أضر  
 تذكر

ال 
 اعرف

1 2 3 6  .........8 9 1 2 3 6  .........8 9 

1-2-5 
- 7 

ما هي دورية  .8
التفتي  على هذه ا ليات 
لبيان درجة االستعداد 
 للتعامل مع الكوارث ن

1 2 3 6  .........8 9 1 2 3 6  .........8 9 

1-2-5 
-7 - 8 

كيف يتم التعامل مع  .9
بيانات حاالت الاوارل و 

 الكوارثن

 الصرف الصحي المياه

توثيق الدروس المستفادة م  هذه الكوارث لرفع  درات 
 A..اإلدارات المعنية بها على مستو  المحافظة ........

 

رب   اعدة البيانات لتحليل أسباب الحدوث والتنبؤ وتالفى 

 Bتكرارها....................................................

يث أولويات الخا  رب   اعدة البيانات لتحد

 Cاالستثمارية................................................

رب   اعدة البيانات لمشاركة األطراف المعنية األضر  

لسرعة التنسيق فيما بعد ) صحة / ر  / بي ة / اتصاالت 

 D......................................................./ ال(

 X..........................................أضر  تذكر......

 9ال أعرف...................................................

توثيق الدروس المستفادة م  هذه الكوارث لرفع  درات 
 A..اإلدارات المعنية بها على مستو  الجمهورية ........

 

الفى رب   اعدة البيانات لتحليل أسباب الحدوث والتنبؤ وت

 Bتكرارها.......................................................

رب   اعدة البيانات لتحديث أولويات الخا  

 Cاالستثمارية...................................................

رب   اعدة البيانات لمشاركة األطراف المعنية األضر  لسرعة 

/ بي ة / اتصاالت /  التنسيق فيما بعد ) صحة / ر 

 D............................................................ال(

 Xأضر  تذكر...................................................

 9ال أعرف.......................................................
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 القسم الثاني: الكفاءة
( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2، )( الشركة التابعة1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز

هل تابق األساليب التكنولوجية  .10 
 الحديثة في مرا بة جودة التالي:

 الصرف الصحي المياه

إلى حد  ال نعم
 ما

 ال اعرف إلى حد ما ال نعم ال اعرف

 9 3 2 1 9 3 2 1 تنفيذ شبكات 4 - 3

 9 3 2 1 9 3 2 1 تشغيل شبكات 7 - 1

 9 3 2 1 9 3 2 1 صيانة شبكات 7 – 1

هل هناا عجز  .11 الكل
في العمالة في موظفي 
 ..... )يذكر اسم الجهة(ن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف يوجد فائآل ال نعم ال اعرف يوجد فائآل ال نعم

1 2 3 
 13انتقل س 

9 1 2 3  
 13انتقل س 

9 

في حالة نعم،  .12
 كيف تتم تغاية العجز

........................................................ ........................................................ 

في حالة وجود  .13
فائآل، كيف يتم التعامل 

 هنمع

........................................................ ........................................................ 

 

هل يحصل المواطنون  .14 5 -1
 على ضدمات القااع بتكلفة معقولةن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 9 1 2 9 
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1 - 8  
ا إحصاء هل هنا .15

 للوصالت المقاسة بعداداتن

 المياه

 ال اعرف ال نعم

1 2 9 

هل هناا إحصاء لحاالت  .16
 العدادات العاطلةن

1 2 
 18انتقل س 

9 
 18انتقل س 

 

ما هي نسبة العدادات  .17 
 العاطلة إلى السليمةن

 المياه

1 ............................................ 
 
 

 

ار ما هو معدل تكر .18 1
حدوث الحاالت ا تية في 

 العام الماضي
 الصرف الصحي المياه

1 – 7 - 
8 

  ...................................... تسرب

  ...................................... انكسار مواسير المياه 1-7-8

1 – 7 - 
8 

 ............................................  انسداد مواسير الصرف

 

1 – 2 - 
7 

إلى أ  مد  يابق  .19
القااع سياسات وتليات فعالة 

 لترشيد الفا د في المياهن

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 
6 

 21انتقل س 
9 

 21انتقل س 

اذكر تدابير وتليات  .20
انعكست علي الشبكات الحديثة 

 لتقليل الفا د

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

هل يوجد تنسيق بي   .21 الكل
اإلدارات المعنية الموجودة في 

 جهات القااع المختلفةن

 الصرف الصحي ياهالم

 ال اعرف إلى حد ما ال نعم ال اعرف إلى حد ما ال نعم

1 2 3 9 1 2 3 9 
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 القسم الثالث: الفعالية
مكاتب ( 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2الشركة التابعة، ) (1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز

1-2 – 
7 - 8 

هل تتوافر المؤشرات  .22
التالية لقياس درجة جودة تقديم 

 الخدمةن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

. مؤشر جودة صيانة 22-1 
الشبكات وحالة األصول )متوس  

 العمر الزمني لألصول(
1 2 9 1 2 9 

ستمرارية الخدمة . مؤشر ا22-2
 مقابل معدالت انقااعها في المياه

1 2 9 
 

. مؤشر جودة صيانة 22-3
 محاات تنقية المياه

1 2 9 

. مؤشر جودة صيانة 22-4
 محاات معالجة الصرف الصحي

 

1 2 9 

. مؤشر استمرارية الخدمة 22-5
مقابل معدالت الافوحات والغرق 
واألعاال بمحاات المعالجة في 

 صحيالصرف ال

1 2 9 

 ................................................ . أضر  تذكر22-6
................................................ 

................................................. 

................................................. 

 

1-2 - 
7 

 الصرف الصحي المياه 

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

هل توجد معايير متبعة  .23 
مياه  –لقياس جودة المياه المنتجة 

 الصرف المعالجةن
1 

2 
 28انتقل س 

9 
 28انتقل س 

1 
2 

 28انتقل س 
9 

 28انتقل س 
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1-2-
5 - 
7 

هل تقوم جهات  .24
أضر  بأضذ عينات للتأكد م  

 االلتزام بالجودةن

 المياه

 ال اعرف ال نعم

1 
2  

 28انتقل س 
9 

 28انتقل س 

 

1-2-
5 - 
7 

في حالة اإلجابة  .25
بنعم، هل م  بي  تل  

 الجهات:
 الدورية المياه

 Aوزارة الصحة................................................... 
 Bوزارة الر .....................................................

 C......................................منظمات المجتمع المدني
 Xأضر  تذكر.....................................................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

 

1-2- -5 
- 7 

مد  يتم تداول  إلى أ  .26
نتائ  هذه االضتبارات بي  الجهات 

 المس ولة ع  القااعن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يتم اتخاذ  .27 
إجراءات تصحيحية اعتمادًا على 

 نتائ  هذه العيناتن
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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هل تتم تنمية القدرات المهنية للعاملي   .28 الكل
 بصفة دوريةن

 ال اعرف ال نعم

 2 1 برام  تدريبية
 31انتقل س 

9 
 31انتقل س 

 2 1 اضتبارات فنية وإدارية للمسار الوظيفي
 31انتقل س 

9 
 31انتقل س 

ما مد   .29 الكل
كفاية التدريب الذ  
يحصل عليه 
 العاملونن

 لصرف الصحيا المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

 تدريب إدار  
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 تدريب فني ومهني
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

ما مد   .30 الكل
فعالية التدريب 
الذ  يحصل عليه 

 العاملونن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير فال اعر ال يوجد صغير متوس  كبير

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 تدريب إدار 

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 تدريب فني ومهني 
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1 -5 
– 6 - 
8 

هل يتم إجراء  .31
استاالعات دورية 
لقياس مد  رضا 
المواطني  ع  

 الخدمةن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 
 38انتقل س 

9 
 38انتقل س 

1 2 
 38انتقل س 

9 
 38انتقل س 

 

1 -5 – 
6 - 8 

ما هي تليات هذه  .32
 الصرف الصحي المياه االستاالعاتن

 Aع  طريق  ارل العدادات/ المحصل..............
 Bاالنترنت................................................

 C....شركات متخصصة...............................
 D...............الوحدات المحلية.......................

 Eمكاتب ضدمة العمالء.................................
 Xأضر  تذكر............................................

 Aع  طريق  ارل العدادات/ المحصل..............
 B..............االنترنت..................................

 Cشركات متخصصة...................................
 D...............الوحدات المحلية.......................

 Eمكاتب ضدمة العمالء.................................
 Xأضر  تذكر............................................

1 -5 – 
6 - 8 

ما هي دورية  .33
 ه االستاالعاتنهذ
 

 الصرف الصحي المياه

نصف  سنو 
 سنو 

ربع 
 سنو 

ال 
 يوجد

أضر  
 تذكر

ال 
 اعرف

نصف  سنو 
 سنو 

ربع 
 سنو 

أضر   ال يوجد
 تذكر

ال 
 اعرف

A B C D ....X 9 A B C D ....X 9 

1 -5 – 
6 - 8 

هل يتم نشر  .34
 نتائ  االستاالعات

 

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 9 1 2 9 
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1 -5 – 
6 - 8 

هل يتم اتخاذ  .35
إجراءات تصحيحية 
اعتمادًا على نتائ  

 االستاالعاتن
 

1 2 
 37انتقل س 

9 
 37انتقل س 

1 2 
 37انتقل س 

9 
 37انتقل س 

1 -5 – 
6 - 8 

ما هي هذه  .36
 االجراءاتن

............................................................. 
.............................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

1 -5 – 
6 - 8 

م  نتائ   .37
االستاالعات 

األضيرة، ما هو معدل 
مواطني  ع  رضا ال
 الخدمةن

 

 الصرف الصحي المياه

راضي إلى حد  راضي
 ما

راضي إلى حد  راضي ال اعرف غير راضي
 ما

غير 
 راضي

 ال اعرف

1 2 3 9 1 2 3 9 

 
 القسم الرابع: العدالة

 
( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6رة اإلسكان )( وزا5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز
 

هل توجد شرائق للتعريفة تساعد  .38 1
 على ترشيد االستهالان

 المياه

 1مفعلة......................................................................... توجد شرائق استهالا
 2.....رائق لالستهالا ولك  غير مفعلة لعدم وجود عدادات كافية لجميع الوصالتتوجد ش

 3.التوجد شرائق.........................................................................................
 4.............................................................................................أضر  تذكر

 9ال أعرف................................................................................................
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ما هي تليات زيادة عدد عدادات  .39 1
المياه لكل وصلة للمساهمة فى ترشيد 

 االستهالا وحماية الموارد ن

 المياه

 Aالريف......................................... –العدادات في المدن  ضاة مرحلية لزيادة نسبة
 Bتلية مالية لدعم وتشجيع تكلفة تركيب العدادات فى المناطق الريفية والعشوائيات...........

 C روض ميسرة بدون فوائد تقس  على االستهالا................................................
 Dل............................................................................................منق بالكام

 Xأضر  تذكر............................................................................................
 9............................................ال أعرف...................................................

إلى أ  مد  توجد عدالة فى توزيع  .40 7 - 1
كميات مياه الشرب وفقًا لالحتياجات على 

 مستو  المحافظةن

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 
 42انتقل س 

2 
 

3 6 
9 

 42انتقل س 
 

  ما أسباب هذا التفاوت في التوزيعن .41 7 - 1
..............................................................................................................
........ 

..............................................................................................................
........ 

..............................................................................................................
........ 
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 : المشاركةالخامسالقسم 
( مكاتب 8اه والصرف )( محاات المي7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز
  

1-3-
5- 
6 

هل يتم اشراا  .42
كافة االطراف ا تية فى 
وضع السياسات والخا  

 االستراتيجية للقااعن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف إلى حد ما ال نعم ال اعرف إلى حد ما ال نعم

 9 3 2 1 9 3 2 1 وزارة الر 

 9 3 2 1 9 3 2 1 وزارة التخاي 

 9 3 2 1 9 3 2 1 وزارة الصحة

 9 3 2 1 9 3 2 1 وزارة البي ة

 9 3 2 1 9 3 2 1 وزارة االستثمار

 ال اعرف إلى حد ما ال نعم ال اعرف إلى حد ما ال نعم 

 9 3 2 1 9 3 2 1 المحافظة

 9 3 2 1 9 3 2 1 المجالس الشعبية

 9 3 2 1 9 3 2 1 المجالس التنفيذية

 9 3 2 1 9 3 2 1 المجتمع المدني

 9 3 2 1 9 3 2 1 الوحدة المحلية
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1 – 5 
-6 

 الصرف الصحي المياه 

إلى حد  ال نعم
 ما

 ال اعرف ال اعرف ال نعم ال اعرف

1 – 5 
-6 

هل تسمق القواعد الحكومية  .43
بأضذ تراء المواطني  حول سياسات 

  ااع المياه والصرف ن      

1 2 
 انتقل س
45 

3 9 

 45انتقل س 

1 2 
انتقل س 
45 

3 9 

 45انتقل س 

1 – 5 
-6 

هل يتم أضذ ترائهم بصورة  .44
 فعليةن

1 2 3 9 1 2 3 9 

1 – 5 
-6 

هل توجد مشاركة شعبية في  .45
 توجيه ميزانية القااعن

1 2 
انتقل س 
47 

3 9 

 47انتقل س 

1 2 
انتقل س 
47 

3 9 

 47انتقل س 

اذكر بعآل القرارات  .46 
اع التي تم فيها األضذ الحكومية بالقا

 بالمشاركات الشعبية م  المجتمع ن

......................................................

......................................................

......................................................
......... 

...............................................................
...............................................................
...............................................................

..................... 

 

  
 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف إلى حد ما ال نعم ال اعرف إلى حد ما ال نعم

هل يقوم مس ولوا  .47 6- 5 – 1
القااع بتعيي  لجان لتقصي 
مشكالت وتراء المواطني  
 في ضدمات المياه والصرفن

1 2 3 9 1 2 3 9 
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 : الشفافيةالسادسالقسم 
( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7ظة )( المحاف6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز
 

1-3-5 - 
8 

هل يتم إتاحة بيانات  .48
 القااع أمام المواطني ن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

 9 2 1 9 2 1 بيانات الخا 

 9 2 1 9 2 1 بيانات المشروعات الجديدية

 الميزانيات
1 2 9 1 2 9 

تقارير اداء االدارات 
 والمشروعات

1 2 9 1 2 9 

 
 49في حالة اإلجابة بنعم مرة واحدة على األ ل انتقل إلى س 

 

1-3-5 – 
8 

ما هي وسيلة  .49
 اإلتاحةن

......................................................

......................................................

............ 

......................................................................

......................................................................

................ 

1-3- 
5- 8 

إلى أ  مد  يتم  .50
االستجابة لالبات 

الحصول على المعلومات 
 المتعلقة بالخدمةن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 
 52انتقل س 

2 3 6 9 1 
 52انتقل س 

2 3 6 9 
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1-3-
5 - 8 

في حالة رفآل طلبات  .51
الحصول على المعلومات، هل يتم 

 تعليل ذل  للمواطني  ن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 9 1 2 9 
 
 
 
 

 الصرف الصحي المياه  

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1-3-
5 

هل يتم نشر بيانات ميزانية القااع  .52
 بشكل دور ن

1 2 9 1 2 9 

1-2-
3-5 - 
8 

هل توجد تليات فعالة لتوعية  .53
المواطني  باألدوار المتعددة لجهات القااع 

 المختلفةن

1 2 9 1 2 9 

1-2-
3-5 - 
8 

توجد تليات فعالة لتوعية   هل .54
المواطني  بحقو هم األساسية في ضدمات المياه 

 والصرفن

1 2 9 1 2 9 
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 القسم السابع: المساءلة
( مكاتب 8اه والصرف )( محاات المي7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز

1 – 2 
– 3 – 
4- 5 – 
6 - 7 

هل توجد إستراتيجية  .55
  يد التابيق في القااعن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 
 57انتقل س 

9 
 57انتقل س 

1 2 
 57انتقل س 

9 
 57انتقل س 

هل توجد تليات فعالة  .56 
 ة تابيق اإلستراتيجيةنلمتابع

 الصرف الصحي المياه

ال  ال نعم
 اعرف

ال  ال نعم الدورية
 اعرف

 الدورية

 للتنفيذ مؤشرات أداء 3-4
1 2 9 

.............. 
1 2 9 

.............. 

 .............. 9 2 1 .............. 9 2 1 للتشغيل والصيانة مؤشرات أداء 1

 .............. 9 2 1 .............. 9 2 1 أهداف مرحلية الكل

 
 
 

إلى أ  مد  توجد  .57 2-5
تليات واضحة لمرا بة الجهات 

 القائمة على القااعن
 

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 
انتقل س 
60 

9 
انتقل س 
60 

1 2 3 6 
انتقل س 
60 

9 
س انتقل 
60 
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إلى أ  مد   .58 2-5
تنعكس هذه المرا بة على 
تعديل ضا  األعمال 
 المرحلية للقااعن

 

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 ......................................................... اذكر أمثلة .59
......................................................... 

........................................................ 

........................................................ 
 

هل يقوم الجهاز  .60 2-5
باالستعانة بجهات مستقلة 

 للمراجعةن
 

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

1 2 9 1 2 9 

 
 

 : دور القانونالثام القسم 
( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2( الشركة التابعة، )1)

 راكزالشركة لخدمة العمالء بالم
 

 الصرف الصحي المياه  

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

إلى أ  مد  يلتزم القااع  .61 الكل
فعليًا بالقواني  والتشريعات المنظمة 

 لسير العمل داضل القااعن
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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1-2-
3-4 - 
7 

إلى أ  مد  يلتزم القااع  .62
 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 الجودة المحددةنفعليًا بمعايير 

1-2-
3 

إلى أ  مد  يتم تابيق  .63
 واني  منع ترارب المصالق داضل 

 القااعن
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

1- 2 
- 7 

 الصرف الصحي المياه 

 ال اعرف ال نعم ال اعرف ال نعم

هل يسمق القانون بتنظيم  .64
ضبايات  رائية لفح  
 المخالفات في القااعن 

1 
2 

 66انتقل س 
9 

 66انتقل س 
1 

2 
 66انتقل س 

9 
 66انتقل س 

و ما مد  فعالية هذه  .65
الربايات في الحد م  

 المخالفاتن

فعالة....................................................
....1 
غير 

 2فعالة..................................................
غير 

 3..............................مابقة..................

 1فعالة........................................................
 2غير فعالة..................................................
 3غير مابقة................................................
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 القسم التاسع: مكافحة الفساد
( مكاتب 8( محاات المياه والصرف )7( المحافظة )6( وزارة اإلسكان )5( شركات المقاوالت الحكومية )4( الهي ة القومية )3( الجهاز التنظيمي، )2الشركة التابعة، )( 1)

 الشركة لخدمة العمالء بالمراكز
 

 الصرف الصحي المياه  

 ال اعرف يوجدال  صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

إلى أ  مد  يتم العمل بمواثيق  .66 الكل
 شرف ألضال يات العمل داضل القااع ن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يتيق القااع  .67 الكل
وسائل تؤم  للمواطني  أو العاملي  

 اإلبالغ ع  حاالت فساد
1 2 3 

6 
انتقل 
 69س 

9 
انتقل س 
69 

1 2 3 
6 

انتقل 
 69س 

9 
انتقل س 
69 

 ......................................................... ما هي هذه ا ليات .68 الكل
......................................................... 

................................................... 
.................................................... 

ُتسهم هذه ا ليات إلى أ  مد   .69 الكل
 في الحد م  الفسادن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يابق القااع  .70 الكل
تليات وسبل للحد م  فرص الرشوة 

 والفسادن
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

ما مد  كفاية  واعد إجراء  .71 2
المنا صات والمزايدات الالزمة للحد م  

 الفسادن 
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

واعد إجراء ما مد  صرامة   .72 2
المنا صات والمزايدات الالزمة للحد م  

 الفسادن
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  توجد معايير فعالة  .73 2
في المنا صات ترم  استمرارية عمل 
 المشروعات وسالمتها بعد التسليمن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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في رأي  أ  م  المجاالت  .74 الكل
 رهاا تية ينتشر فيها الفساد أكثر م  غي

 1مجال اإلنشاءات وتنفيذ المشروعات...........................................................................
 2مجال التشغيل......................................................................................................

 3......................................................................................مجال الصيانة................
 4مجال الر ابة على العينات والمتابعة............................................................................

 5............................................................ال يوجد فساد............................................
 6كل المجاالت بها فساد.............................................................................................

أضر  
 8....................................تذكر......................................................................

 

........................................................................................................................ لماذان .75 الكل
. 

 

 
 

 الكل

( هي أ ل درجة، 1هي أعلى درجة، و) 5يث أن بح 5إلي  1لو ستقيم مد  تابيق مبادل الحكم الرشيد في  ااع المياه والصرف م   .76
 كم درجة تمنحها ل:

 أ ل درجة 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

 أكثر درجة
5 

 5 4 3 2 1 ( الكفاءة1

 5 4 3 2 1 (الفعالية2

 5 4 3 2 1 ( العدالة3

 5 4 3 2 1 (المشاركة4

 5 4 3 2 1 (الشفافية5

 5 4 3 2 1 ( االستجابة6

 5 4 3 2 1 (المساءلة7 

 5 4 3 2 1 ( دور القانون8

 5 4 3 2 1 ( مكافحة الفساد9
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 ر م االستمارة                                                                                                                             
 

 
 

 استبيان
  

 في  ااع مياه الشرب والصرف الصحي ةالرشيد وكمةتقييم الح
 

 ) استمارة المجتمع المدني(
 
 
 

 البيانات تستخدم ألغراض البحث العلمي فق 
 قانونالبيانات الشخصية سرية بحكم ال
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 ..................................................... المحافظة
  

 ..................................................... المركز

 ...................................................... اسم الباحث

 ...................................................... اسم المبحوث

 ..................................................... بالسنوات الكاملة(( العمر 

 ..................................................... النوع

 ..................................................... جهة العمل

 ..................................................... الوظيفة

 مؤهل متوس  الحالة التعليمية
 مؤهل جامعى

 ماجستير
 دكتوراة

 أضر  )تذكر..............................................(
 

            ر م التليفون
 

 ..................................................... تاري( االستبيان
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 القسم األول: المشاركة

لصرف الصحي المقدمة ويهمنا أنا باحث اسمي ...............................  وباشتغل فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إحنا بنعمل بحث ع  ضدمات المياه وا
 رية ....... يا تر  حررت  موافق ن طيب نبتد  دلو تي ننعرف رأ  حررت  فى الموضوع ده. وطبعًا أحب أ ول إن المعلومات وا راء إللى حررت  ها تقولها س

 

إلى أ  مد  يمتل  المجتمع  .1
المدني الموارد التالية 
للمشاركة في وضع 

السياسات المتعلقة بقااع 
 المياه الصرفن

 الصرف الصحي المياه

ال  ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير
 اعرف

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 موارد مالية

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 بشرية

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 فنية )معامل، عينات ...(

 9 6 3 2 1 9 6 3 2 1 معلوماتية
 

 الصرف الصحي المياه 

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

إلى أ  مد  تشارا  .2
منظمات المجتمع المدني 

االحتياجات  في تحديد
 بقااع المياه والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  تشارا  .3
منظمات المجتمع المدني 
فعليًا في صنع القرارات 

والسياسات المتعلقة بقااع 
 المياه والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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إلى أ  مد  يشارا  .4
المجتمع المدني في تنفيذ 
 ضدمات المياه والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يقوم المجتمع   .5
المدني بالمرا بة على 
جودة ضدمات المياه 

 والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

 : الشفافيةالثانيالقسم 
 

 الصرف الصحي المياه 

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .6
ة المدني بنشر تقارير دوري
ع  أنشاته بقااع المياه 

 والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .7
المدني بالنشر بشكل علني 
للجمهور ع  اإليرادات 

 في المياه والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .8
المدني بالنشر بشكل علني 
للجمهور ع  أوجه اإلنفاق 
 في مجال المياه والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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 : دور القانونالثالثالقسم 
 

 

 : االستجابةالرابعالقسم 
 

 

كيف تقيمون أداء  .10
الحكومة تجاه 

الكوارث 
واالزمات بقااع 
المياه والصرف 

 الصحى ن

 الصرف الصحي المياه

تتعامل  متوساة جيدة
باريقة 
 عشوائية

ال  معدومة
 اعرف

تتعامل  متوساة جيدة
باريقة 
 عشوائية

ال  معدومة
 اعرف

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

لى أ  مد  يمتل  المجتمع إ .11
المدني الموارد التالية 
للتعامل مع احتياجات 
)طلبات / شكاو  ( 

المواطني  بقااع المياه 
 والصرفن

 

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

 موارد مالية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  تلتزم منظمات المجتمع  .9
المدني فعليًا بالقواني  والرواب  
المنظمة للعمل في مجال المياه 

 والصرف الصحين

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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 بشرية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 فنية )معامل، عينات ...(
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 معلوماتية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

إلى أ  مد  يقوم  .12
المجتمع المدنى بالتعامل مع 

 طلبات المناطق غير المخدومةن
 الصرف الصحي المياه

محاولة ايجاد اليات للتمويل المكان تنفيذ المشروع 
م صرف تمويل م   بل المجتمع المدنى فى حالة عد

 Aم  القااع...........................................
 Bتنفيذ المشروع حال توافر التمويل الالزم..........

متابعة الالب بعد تقديمه م   بل المواطني  )توصيل 
 Cصوت المواطني  للمس ولي  (......................

 بل  تبنى الالب بالتقديم والمتابعة حتى تنفيذه م 
 Dالقااع................................................
  Eليس له دور فى هذا المجال.........................
 Xأضر  تذكر..........................................
 9ال أعرف.............................................

 

نفيذ المشروع محاولة ايجاد اليات للتمويل المكان ت
م   بل المجتمع المدنى فى حالة عدم صرف تمويل 
 Aم  القااع...........................................
 Bتنفيذ المشروع حال توافر التمويل الالزم..........

متابعة الالب بعد تقديمه م   بل المواطني  )توصيل 
 Cصوت المواطني  للمس ولي  (......................
تبنى الالب بالتقديم والمتابعة حتى تنفيذه م   بل 
 Dالقااع................................................
  Eليس له دور فى هذا المجال.........................
 Xأضر  تذكر..........................................

 9.......ال أعرف......................................
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الى ا  مد  يقوم المجتمع  .13
المدنى بالتعامل مع شكاو  

المواطني  في المناطق 
 المخدومةن

 الصرف الصحي المياه

محاولة ايجاد اليات للتمويل لعالع المشكلة م   بل 
المجتمع المدنى فى حالة عدم صرف تمويل م  

 A..............القااع..............................
متابعة الشكو  بعد تقديمها م   بل المواطني  
 C)توصيل صوت المواطني  للمس ولي (..........

تبنى الشكو  بالتقديم والمتابعة حتى تنفيذه م   بل 
 Dالقااع............................................
  Eليس له دور فى هذا المجال.....................

 Xتذكر.......................................أضر  
 9ال أعرف..........................................

 

محاولة ايجاد اليات للتمويل لعالع المشكلة م   بل 
المجتمع المدنى فى حالة عدم صرف تمويل م  
 Aالقااع............................................

قديمها م   بل المواطني  متابعة الشكو  بعد ت
 C)توصيل صوت المواطني  للمس ولي (..........

تبنى الشكو  بالتقديم والمتابعة حتى تنفيذه م   بل 
 Dالقااع............................................
  Eليس له دور فى هذا المجال.....................

 X........أضر  تذكر...............................
 9ال أعرف..........................................

 
 

 

ما هو عدد الالبات / الشكاو   .14
التى تلقتها منظمات المجتمع 

المدنى فى العام الماضي 
بخصوص مشكالت المياه 

 والصرفن

 الصرف الصحي المياه

............................................... 
 98ال أعرف.......

............................................... 
 98ال أعرف.......
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 القسم الخامس: العدالة
 

ما مد  نجاح منظمات المجتمع  .15
المدنى بشأن  الماالبه بعدالة 

التوزيع والدفاع ع  حق الفقراء 
/ المهمشي  / عشوائيات / ال( 
.. فى الحصول على ضدمات 

الصرف عادله فى  ااع المياه و
 الصحى ن

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

ما هو عدد المبادرات /  .16
القرايا التي تبنتها المنظمات 

 بهذا الصددن

 الصرف الصحي المياه

.................................................. ............................................................ 

 

 القسم السادس: الكفاءة
 

ما مد   درة  .17
منظمات المجتمع 

المدني على تحسي  
ورفع كفاءة الخدمة 

 للمواطني ن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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ما هو عدد المشروعات التي  .18
نفذتها منظمات المجتمع المدني 
في مجال المياه والصرف في 

 الخمس سنوات الماضيةن

 الصرف الصحي المياه

.................................................. 
 98ال أعرف....

.................................................. 
 98 أعرف....ال

في حالة وجود مشروعات، ما  .19
هي نسبة النجاح في تحقيق 

 أهداف المشروعن

 الصرف الصحي المياه

.................................................. 
 98ال أعرف....

.................................................. 
 98ال أعرف....

اب وفي حالة اإلضفاق ما هي أسب .20
 الفشلن

 الصرف الصحي المياه

.................................................. 
 98ال أعرف....

.................................................. 
 98ال أعرف....

 

 
 القسم السابع: الفعالية

 

 
إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .21

المدني بتوعية المواطني  
ضدمات  بحقو هم األساسية في

 المياه والصرفن

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

إلى أ  مد  يقوم المجتمع  .22
المدني باستاالع تراء 

المواطني  حول ضدمات المياه 
 والصرفن

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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هذه كيف يتم التعامل مع نتائ   .23
 الصرف الصحي المياه االستاالعاتن

 Aمنا شة مع الجهات المعنية....................
 B.......................متابعة لتصحيق المسار
 C.........................نشر بوسائل االعالم 

 X...................................اضر  تذكر
 9..........ال أعرف............................

 Aمنا شة مع الجهات المعنية.........................
 B............................متابعة لتصحيق المسار
 C..............................نشر بوسائل االعالم 

 X........................................اضر  تذكر
 9.........ال أعرف..................................

 

 القسم الثام : مكافحة الفساد
 

إلى أ  مد  يقوم  .24
المجتمع المدني بإجراء 
دراسات أو استقصاءات 
حول  رايا الفساد في 

 القااعن

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
 
 
 

إلى أ  مد  توجد  .25
بادرات مجتمعية م

لمكافحة الفساد في  ااع 
المياه والصرفن )ضالل 

 العام الماضي(

 الصرف الصحي المياه

ال  صغير متوس  كبير
 يوجد

ال 
 اعرف

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 
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 القسم التاسع: المساءلة

 

إلى أ  مد  يمتل   .26
المجتمع المدني الموارد 

لمرا بة األنشاة  التالية
المتعلقة بقااع المياه 

 والصرفن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

 موارد مالية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 بشرية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 فنية )معامل، عينات ...(
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 معلوماتية
1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 

إلى أ  مد  يقوم  .27
المجتمع المدني بمرا بة 

نوعية مياه الشرب 
المنتجة / مياه الصرف 

 المعالجةن

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 كيف يتم التعامل مع النتائ ن
 

............................................................
.................................................. 

..................................................................
.................................................... 
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إلى أ   .28
مد  يقوم المجتمع 
المدني بمساءلة 

قائمي  على القااع ال
ع  أ   صور مالي 

 أو فنين

 الصرف الصحي المياه

 ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير ال اعرف ال يوجد صغير متوس  كبير

1 2 3 6 9 1 2 3 6 9 

 كيف يتم التعامل مع النتائ ن
 

..................................................................
............................................ 

.....................................................................
............................................... 

 

ل درجة، كم درجة ( هي أ 1هي أعلى درجة، و) 5بحيث أن  5إلي  1لو ستقيم مد  تابيق  ااع المياه والصرف لمبادل الحكم الرشيد م   .29
 :ل:تمنحها 

 أقل درجة 
1 

 
2 

 

 
3 

 
4 

 أكثر درجة
5 

 5 4 3 2 1 ( الكفاءة1

 5 4 3 2 1 (الفعالية2

 5 4 3 2 1 ( العدالة3

 5 4 3 2 1 (المشاركة4

 5 4 3 2 1 (الشفافية5

 5 4 3 2 1 ( االستجابة6

 5 4 3 2 1 (المساءلة7

 5 4 3 2 1 ( دور القانون8

 5 4 3 2 1 لفساد( مكافحة ا9
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 فى رأيك ما هى أهم المشكالت التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؟. -30

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 
 

 ما هي مقترحاتك لحلها؟ -31

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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